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0. Проект

Закон України
Про Державний бюджет України на 2022 рік

-1- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Повернути законопроект на доопрацювання Кабінету Міністрів України з 
метою недопущення порушень норм Конституції України та законів України для 
врахування у проекті державного бюджету достатнього рівня соціального 
захисту незахищених верств населення України. 

Відхилено

1. Стаття 1. Визначити на 2022 рік:
2. доходи Державного бюджету України у сумі 1.267.393.399,1 тис. 

гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету 
України – у сумі 1.131.070.548,8 тис. гривень та доходи спеціального 
фонду Державного бюджету України – у сумі 136.322.850,3 тис. 
гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

-2- Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)
У абзаці першому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити 

цифрами «1.267.663.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами 
«1.131.340.548,8» 

Відхилено

-3- Н.д.Завітневич О.М. (Реєстр.картка №263)
У абзаці першому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити 

цифрами «1.267.663.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами 

Відхилено
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«1.131.340.548,8» 

-4- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Завітневич О.М. (Реєстр.картка №263)

У абзаці першому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити 
цифрами «1.267.663.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами 
«1.131.340.548,8» 

Відхилено

-5- Н.д.Мисягін Ю.М. (Реєстр.картка №28)
У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити 

цифрами «1.268.388.933,7», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами 
«1.132.066.083,4». 

Відхилено

-6- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити 

цифрами «1.268.393.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами 
«1.132.070.548,8». 

Відхилено

-7- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити 

цифрами «1.268.393.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами 
«1.132.070.548,8». 

Відхилено

-8- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити 

цифрами «1.268.393.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами 
«1.132.070.548,8». 

Відхилено

-9- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити 

цифрами «1.268.393.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами 
«1.132.070.548,8». 

Відхилено

-10- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)

У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити 
цифрами «1.268.393.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами 
«1.132.070.548,8». 

Відхилено

-11- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити 

цифрами «1.269.393.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами 
«1.133.070.548,8». 

Відхилено



стор.   3
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

-12- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити 

цифрами «1.269.393.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами 
«1.133.070.548,8». 

Відхилено

-13- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити 

цифрами «1.269.393.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами 
«1.133.070.548,8». 

Відхилено

-14- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити 

цифрами «1.269.393.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами 
«1.133.070.548,8». 

Відхилено

-15- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити 

цифрами «1.269.393.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами 
«1.133.070.548,8». 

Відхилено

-16- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)

У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити 
цифрами «1.269.393.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами 
«1.133.070.548,8». 

Відхилено

-17- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У абзаці другому статті 1 цифри «1.267.393.399,1» замінити цифрами 

«1.385.598.430,8», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами «1.249.275.580,5». 

Відхилено

-18- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У абзаці другому статті 1 цифри «1.267.393.399,1» замінити цифрами 

«1.385.598.430,8», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами «1.249.275.580,5». 

Відхилено

-19- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити 

цифрами «1.385.598.430,8», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами 
«1.249.275.580,5». 

Відхилено

-20- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити 

цифрами «1.385.598.430,8», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами 
«1.249.275.580,5». 

Відхилено

3. видатки Державного бюджету України у сумі 1.441.939.445,6 тис. -21- Н.д.Завітневич О.М. (Реєстр.картка №263) Відхилено
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гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного 
бюджету України – у сумі 1.294.085.182,8 тис. гривень та видатки 
спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 
147.854.262,8 тис. гривень;

У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити 
цифрами «1.442.209.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами 
«1.294.355.182,8» 

-22- Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)
У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити 

цифрами «1.442.209.445,6», цифри «1.294.085.182, 8» замінити цифрами 
«1.294.355.182,8» 

Відхилено

-23- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Завітневич О.М. (Реєстр.картка №263)

У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити 
цифрами «1.442.209.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами 
«1.294.355.182,8» 

Відхилено

-24- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити 

цифрами «1.442.939.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами 
«1.295.085.182,8». 

Відхилено

-25- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити 

цифрами «1.442.939.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами 
«1.295.085.182,8». 

Відхилено

-26- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити 

цифрами «1.442.939.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами 
«1.295.085.182,8». 

Відхилено

-27- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити 

цифрами «1.442.939.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами 
«1.295.085.182,8». 

Відхилено

-28- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)

У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити 
цифрами «1.442.939.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами 
«1.295.085.182,8». 

Відхилено

-29- Н.д.Мисягін Ю.М. (Реєстр.картка №28)
У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити 

Відхилено
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цифрами «1.443.034.980,2», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами 
«1.294.458.549,2», цифри «147.854.262,8» замінити цифрами «148.576.431,0». 

-30- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити 

цифрами «1.443.939.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами 
«1.296.085.182,8». 

Відхилено

-31- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)

У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити 
цифрами «1.443.939.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами 
«1.296.085.182,8». 

Відхилено

-32- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити 

цифрами «1.443.939.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами 
«1.296.085.182,8». 

Відхилено

-33- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити 

цифрами «1.443.939.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами 
«1.296.085.182,8». 

Відхилено

-34- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити 

цифрами «1.443.939.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами 
«1.296.085.182,8». 

Відхилено

-35- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити 

цифрами «1.443.939.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами 
«1.296.085.182,8». 

Відхилено

-36- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити 

цифрами «1.560.144.477,3», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами 
«1.412.290.214,5». 

Відхилено

-37- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У абзаці третьому статті 1 цифри «1.441.939.445,6» замінити цифрами 

«1.560.144.477,3», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами «1.412.290.214,5» 

Відхилено

-38- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У абзаці третьому статті 1 цифри «1.441.939.445,6» замінити цифрами 

Відхилено
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«1.560.144.477,3», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами «1.412.290.214,5» 

-39- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити 

цифрами «1.560.144.477,3», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами 
«1.412.290.214,5». 

Відхилено

4. повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 
10.280.412,8 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до 
загального фонду Державного бюджету України – у сумі 
9.777.642 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду 
Державного бюджету України – у сумі 502.770,8 тис. гривень;

5. надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 
23.740.366,5 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із 
загального фонду Державного бюджету України – у сумі 
7.022.216 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду 
Державного бюджету України – у сумі 16.718.150,5 тис. гривень;

6. граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 
188.006.000,2 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту 
загального фонду Державного бюджету України – у сумі 
160.259.208 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального 
фонду Державного бюджету України – у сумі 27.746.792,2 тис. 
гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону;

-40- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Передбачити бездефіцитність загального фонду Державного бюджету 
України, передбачивши лише дефіцит спеціального фонду державного бюджету 
за рахунок кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, 
іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для 
реалізації інвестиційних проектів. 

Відхилено

7. оборотний залишок коштів Державного бюджету України у -41- Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160) Враховано частково
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розмірі до 2 відсотків видатків загального фонду Державного 
бюджету України, визначених цією статтею.

У статті 1 законопроекту визначити і встановити абсолютну величину 
оборотного залишку бюджетних коштів або внести зміни до абзацу другого 
частини третьої і частини четвертої статті 14 Бюджетного кодексу України щодо 
невстановлення оборотного залишку бюджетних коштів у державному бюджеті. 
/за пропозицією Рахункової палати/.

(доручення Уряду)

-42- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Северин С.С. (Реєстр.картка №39)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

У статті 1 визначити і встановити абсолютну величину оборотного залишку 
бюджетних коштів. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

8. Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним 
розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2022 рік у 
розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, 
розподіл видатків на забезпечення здійснення правосуддя 
місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і 
установ системи правосуддя згідно з додатками № 3, № 4 і № 7 до 
цього Закону.

9. Стаття 3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти 
згідно з додатками № 5 і № 6 до цього Закону.

10. Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються 
державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 
2022 році від іноземних держав, іноземних фінансових установ і 
міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних 
проектів, згідно з додатком № 8 до цього Закону.

11. Дозволити Міністерству фінансів України на підставі рішення 
Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної 
Ради України з питань бюджету, вносити зміни до розпису 
спеціального фонду Державного бюджету України з метою 
відображення очікуваних надходжень у 2022 році кредитів (позик), 
залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових 
установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації 
інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними 
програмами з коригуванням відповідних показників фінансування, 
видатків та кредитування, граничних обсягів дефіциту державного 
бюджету і державного боргу, визначених цим Законом, а також 
перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету між 
такими бюджетними програмами головних розпорядників коштів 
державного бюджету в межах загального обсягу залучення таких 
кредитів (позик), затвердженого у додатку № 8 до цього Закону.

-43- Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)
Частину другу статті 4 законопроекту викласти в такій редакції:
«Установити, що у 2022 році, як виняток з положень статті 23 Бюджетного 

кодексу України, виходячи з стану надходжень у 2022 році кредитів (позик), 
залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і 
міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, 
дозволяється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом 
Верховної Ради України з питань бюджету, здійснювати за спеціальним фондом 
державного бюджету перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з 
бюджету за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників 
коштів державного бюджету з уточненням обсягів відповідних кредитів (позик) 
на 2022 рік у межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик), 
затвердженого у додатку № 8 до цього Закону». /для узгодження з нормами 
частини 1 статті 16, частини 1 статті 18 та пунктів 2 і 10 частини 1 статті 
40 Бюджетного кодексу/

Враховано частково
(доручення Уряду)

-44- Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
У статті 4 законопроекту вилучити абзац другий і внести зміни до статті 16 

Бюджетного кодексу України щодо можливості перерозподілу видатків бюджету 
і надання кредитів з бюджету між бюджетними програмами головних 
розпорядників коштів державного бюджету в межах загального обсягу залучення 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення редакції 
такого положення/
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державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних 
фінансових організацій кредитів (позик) для реалізації інвестиційних проектів. 
/за пропозицією Рахункової палати/.

-45- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Северин С.С. (Реєстр.картка №39)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Виключити абзац другий статті 4 законопроекту, враховуючи, що 
запропоноване положення не відповідає вимогам частини першої статті 16, 
частини першої статті 18 та частини першої статті 40 Бюджетного кодексу 
України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення редакції 
такого положення/

12. Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2022 року граничний обсяг 
державного боргу в сумі 2.725.325.400,9 тис. гривень та граничний 
обсяг гарантованого державою боргу в сумі 367.977.247,8 тис. 
гривень.

13. Стаття 6. Установити, що у 2022 році державні гарантії в обсязі 
до 78.245.932 тис. гривень можуть надаватися:

-46- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)
У статті 6 законопроекту:
У назві статті цифри «78.245.932» змінити цифрами «102.245.932» та 

доповнити статтю новим пунктом наступного змісту:
за рішенням Кабінету Міністрів України та/або на підставі міжнародних 

договорів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єкта 
господарювання державного сектору економіки, який провадить діяльність у 
сфері передачі електроенергії в Україні, перед міжнародними фінансовими 
організаціями та/або за кредитами (позиками), в тому числі від банків державного 
сектору, з метою підтримки його ліквідності та стійкості роботи (в обсязі до 
24.000.000 тис. гривень). 

Відхилено

14. 1) за рішенням Кабінету Міністрів України в обсязі до 
50.000.000 тис. гривень:

15. а) для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань 
суб’єктів господарювання – резидентів України за кредитами 
(позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних 
проектів, у тому числі за внутрішніми кредитами (позиками), що 
залучаються суб’єктом господарювання, який належить до сфери 
управління Міністерства аграрної політики та продовольства 
України, для реалізації інвестиційних проектів з реконструкції і 
модернізації інженерної інфраструктури державних меліоративних 
систем із створення цілісних технологічних комплексів;

16. б) для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань 
за портфелем кредитів банків-кредиторів, наданих суб’єктам 
господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього 
підприємництва – резидентам України (в обсязі до 10.000.000 тис. 
гривень);

17. в) для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів 
господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що 
залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням 
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обороноздатності і безпеки держави (в обсязі до 20.000.000 тис. 
гривень).

18. Програми, пов’язані з підвищенням обороноздатності і безпеки 
держави, затверджуються Кабінетом Міністрів України до надання 
державних гарантій.

19. Суб’єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про 
надання державних гарантій для фінансування програм, пов’язаних 
із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рішенням 
Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов’язання 
надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань та 
сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

-47- Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
Вилучити абзац третій підпункту «в)» пункту 1 статті 6 законопроекту з метою 

узгодження з вимогами Бюджетного кодексу України. /за пропозицією 
Рахункової палати/.

Відхилено

20. г) для забезпечення виконання боргових зобов’язань за 
запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг України з 
метою фінансового забезпечення розвитку мережі та утримання 
автомобільних доріг загального користування державного значення.

-48- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Пункт «г» статті 6 виключити. 

Відхилено

-49- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Пропонуємо пункт «г» статті 6 проекту Закону виключити. 

Відхилено

-50- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац перший підпункту «г)» пункту 1 статті 6 виключити.

Відхилено

-51- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Абзац перший підпункту «г)» пункту 1 статті 6 виключити. 

Відхилено

-52- Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
Встановити у підпункті «г)» пункту 1 статті 6 законопроекту граничний обсяг 

надання державних гарантій за запозиченнями Укравтодору і вилучити абзац 
другий цього підпункту з метою узгодження з вимогами Бюджетного кодексу 
України. /за пропозицією Рахункової палати/.

Відхилено

21. Державне агентство автомобільних доріг України звільняється 
від зобов’язань надавати майнове або інше забезпечення виконання 
зобов’язань за державними гарантіями та вносити плату за надання 
державних гарантій;

-53- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац другий підпункту «г)» пункту 1 статті 6 виключити.

Відхилено

-54- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Абзац другий підпункту «г)» пункту 1 статті 6 виключити.

Відхилено

22. 2) на підставі міжнародних договорів України за такими 
можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, 
інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне 
значення та реалізація яких сприятиме розвитку національної 
економіки, проектів, спрямованих на підвищення 
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енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських 
підприємств (в обсязі до 27.422.252 тис. гривень);

23. 3) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення 
виконання боргових зобов’язань суб’єкта господарювання 
державного сектору економіки, який провадить діяльність у сфері 
передачі електроенергії в Україні, перед Кредитною установою для 
відбудови для реалізації проекту “Підвищення ефективності 
передачі електроенергії (інтеграція української ОЕС до європейської 
об’єднаної енергосистеми) ІІІ” (в обсязі до 823.680 тис. гривень).

-55- Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
У пункті 3 статті 6 законопроекту вилучити абзац другий з метою узгодження 

з вимогами Бюджетного кодексу України. /за пропозицією Рахункової палати/.

Відхилено

24. Такий суб’єкт господарювання за рішенням Кабінету Міністрів 
України може звільнятися від зобов’язання надавати майнове або 
інше забезпечення виконання зобов’язань.

25. Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну 
особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 2393 гривні, з 
1 липня – 2508 гривень, з 1 грудня – 2589 гривень, а для основних 
соціальних і демографічних груп населення:

-56- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Статтю 7 викласти в такій редакції:
«Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в 

розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 2393 гривні, з 1 липня - 2896 гривень, з 
1 грудня - 3359 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп 
населення:

для дітей віком до 6 років: з 1 січня - 2100 гривень, з 1 липня - 2541 гривня, з 
1 грудня - 2948 гривень;

для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2618 гривень, з 1 липня - 3168 
гривень, з 1 грудня - 3675 гривень;

для працездатних осіб: з 1 січня - 2481 гривня, з 1 липня - 3002 гривні, з 1 
грудня - 3482 гривні;

для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 1934 гривні, з 1 липня - 2340 
гривень, з 1 грудня - 2714 гривень.». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
про підвищення 
прожиткового мінімуму/

-57- Н.д.Новинський В.В. (Реєстр.картка №57)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Шенцев Д.О. (Реєстр.картка №176)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Магомедов М.С. (Реєстр.картка №45)
    Н.д.Магера С.В. (Реєстр.картка №58)

Статтю 7 викласти у такій редакції:
«Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в 

розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року – 4.965 гривень, а для основних 
соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 
року – 3.983 гривень; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 4.893 
гривень; працездатних осіб: з 1 січня 2020 року – 5.622 гривень; осіб, які втратили 
працездатність: з 1 січня 2020 року – 3.659 гривень».

Джерелом покриття таких видатків пропонуємо визначити за рахунок 
зменшення видатків на фінансування дорожнього господарства (КПКВК 3111020 
«Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування 
державного значення»). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
про підвищення 
прожиткового мінімуму/

-58- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
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    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Викласти статтю 7 законопроекту у такій редакції:
«Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в 

розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2022 року - 5000 гривень, з 1 липня - 5240 
гривні, з 1 грудня - 5466 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп 
населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2022 року - 4388 гривня, з 1 липня - 4598 
гривень, з 1 грудня - 4797 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2022 року - 5471 гривень, з 1 липня - 
5733 гривень, з 1 грудня - 5980 гривня;

працездатних осіб: з 1 січня 2022 року - 5185 гривень, з 1 липня - 5434 гривень, 
з 1 грудня - 5667 гривня;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2022 року - 4192 гривень, з 1 липня 
- 4386 гривні, з 1 грудня - 4570 гривні».

Джерелом перегляду (збільшення) вказаних базових соціальних стандартів 
пропонується, зокрема, встановити додаткові надходження доходів від 
збільшення на 20 млрд грн частини прибутку Нацбанку, яка зараховується до 
державного бюджету, а також частини коштів, отриманих від МВФ у рамках 
допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні світової економіки, яка 
постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. Окрім того, за рахунок збільшення 
доходів громадян (внаслідок підвищення розмірів прожиткового мінімуму) 
вдасться виконати плановий показник доходів держбюджету та місцевих 
бюджетів за платежами із податку на доходи фізичних осіб. 

про підвищення 
прожиткового мінімуму/

-59- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
про підвищення 
прожиткового мінімуму/
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    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Статтю 7 законопроекту викласти у такій редакції:
«Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в 

розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 5049 гривень, з 1 квітня - 5197 гривень, 
з 1 липня - 5221 гривня, з 1 жовтня - 5324 гривень, а для основних соціальних і 
демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 4230 гривень, з 1 квітня - 5354 гривень, з 1 
липня - 4374 гривень, з 1 жовтня - 4460 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 5185 гривень, з 1 квітня - 5337 гривень, 
з 1 липня - 5362 гривні, з 1 жовтня - 5468 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня - 5970 гривень, з 1 квітня - 6144 гривень, з 1 липня 
- 6173 гривні, з 1 жовтня - 6295 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 3885 гривень, з 1 квітня - 3999 
гривень, з 1 липня - 4018 гривень, з 1 жовтня - 4098 гривень». 

-60- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)

Статтю 7 викласти у такій редакції:
«Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в 

розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 5049 гривень, з 1 квітня - 5197 гривень, 
з 1 липня - 5221 гривня, з 1 жовтня - 5324 гривень, а для основних соціальних і 
демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 4230 гривень, з 1 квітня - 5354 гривень, з 1 
липня - 4374 гривень, з 1 жовтня - 4460 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 5185 гривень, з 1 квітня - 5337 гривень, 
з 1 липня - 5362 гривні, з 1 жовтня - 5468 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня - 5970 гривень, з 1 квітня - 6144 гривень, з 1 липня 
- 6173 гривні, з 1 жовтня - 6295 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 3885 гривень, з 1 квітня - 3999 
гривень, з 1 липня - 4018 гривень, з 1 жовтня - 4098 гривень». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
про підвищення 
прожиткового мінімуму/

-61- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
Викласти статтю 7 законопроекту у такій редакції:
"Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в 

розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 5200 гривні, з 1 липня - 5449 гривень, з 
1 грудня - 5685 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп 
населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 4563 гривень, з 1 липня - 4782 гривня, з 1 
грудня - 4989 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 5689 гривень, з 1 липня - 5963 гривні, 
з 1 грудня - 6219 гривні;

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
про підвищення 
прожиткового мінімуму/
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працездатних осіб: з 1 січня - 5392 гривня, з 1 липня - 5651 гривень, з 1 грудня 
- 5894 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру 
посадового окладу судді: з 1 січня - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів 
працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється 
спеціальними законами, а також працівників податкових органів: з 1 січня - 2102 
гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу 
прокурора окружної прокуратури: з 1 січня - 1600 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 4202 гривні, з 1 липня - 4404 
гривень, з 1 грудня - 4594 гривні".

-62- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Статтю 7 викласти у такій редакції:
«Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в 

розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня - 5230 гривень, а для основних 
соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 4198 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 5152 гривні;
працездатних осіб: з 1 січня - 5919 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 3859 гривень. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
про підвищення 
прожиткового мінімуму/

-63- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Статтю 7 викласти у такій редакції:
«Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в 

розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня - 5230 гривень, а для основних 
соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 4198 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 5152 гривні;
працездатних осіб: з 1 січня - 5919 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 3859 гривень. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
про підвищення 
прожиткового мінімуму/

-64- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
Статтю 7 законопроекту викласти в редакції:
«Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в 

розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2022 року - 5481 грн, з 1 липня - 5651 
грн, з 1 грудня - 5820 грн, а для основних соціальних і демографічних груп 
населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2022 року - 3986 грн, з 1 липня - 4109 грн, з 1 
грудня - 4233 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2022 року - 4894 грн, з 1 липня - 5046 
грн, з 1 грудня - 5197 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2022 року - 6514 грн, з 1 липня - 6716 грн, з 1 
грудня - 6918 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2022 року - 3616 грн, з 1 липня - 
3728 грн, з 1 грудня - 3840 гривень». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
про підвищення 
прожиткового мінімуму/

-65- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Статтю 7 законопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в 

розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2022 року - 5481 гривня, з 1 липня - 5651 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
про підвищення 
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гривня, з 1 грудня - 5820 гривень, а для основних соціальних і демографічних 
груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2022 року - 3986 гривень, з 1 липня - 4109 
гривень, з 1 грудня - 4233 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2022 року - 4894 гривні, з 1 липня - 5046 
гривень, з 1 грудня - 5197 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2022 року - 6514 гривень, з 1 липня - 6716 гривень, 
з 1 грудня - 6918 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2022 року - 3616 гривень, з 1 липня 
- 3728 гривень, з 1 грудня - 3840 гривень.». 

прожиткового мінімуму/

-66- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Статтю 7 викласти у такій редакції:
«Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в 

розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2022 року - 5481 гривня, з 1 липня - 5651 
гривня, з 1 грудня - 6805 гривень, а для основних соціальних і демографічних 
груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2022 року - 3986 гривень, з 1 липня - 4109 
гривень, з 1 грудня - 5972 гривні.

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2022 року - 4894 гривні, з 1 липня - 5046 
гривень, з 1 грудня - 7445 гривень.

працездатних осіб: з 1 січня 2022 року - 6514 гривень, з 1 липня - 6716 гривень, 
з 1 грудня - 7056 гривень.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
про підвищення 
прожиткового мінімуму/
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осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2022 року - 3616 гривень, з 1 липня 
- 3728 гривень, з 1 грудня - 5500 гривень.». 

-67- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
    Н.д.Бабенко М.В. (Реєстр.картка №90)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
    Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Кучер М.І. (Реєстр.картка №17)
    Н.д.Ковальов О.І. (Реєстр.картка №51)
    Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
    Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)

Переглянути положення статті 7 щодо визначення на 2022 рік розмірів 
прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць для основних 
соціальних і демографічних груп населення, доручивши Кабінету Міністрів 
України при доопрацюванні проекту державного бюджету на 2022 рік суттєво 
наблизити розміри прожиткового мінімуму до фактичних показників станом на 1 
жовтня 2021 року.

Для збалансування додаткових видатків пропонуємо на відповідну суму 
збільшити доходи загального фонду державного бюджету від надходжень 
Податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (код 
14070000) в додатку № 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 
2022 рік".

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
про підвищення 
прожиткового мінімуму/

26. дітей віком до 6 років: з 1 січня – 2100 гривень, з 1 липня – 
2201 гривня, з 1 грудня – 2272 гривні;

27. дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2618 гривень, з 1 липня – 
2744 гривні, з 1 грудня – 2833 гривні;

28. працездатних осіб: з 1 січня – 2481 гривня, з 1 липня – 
2600 гривень, з 1 грудня – 2684 гривні;

29. працездатних осіб, який застосовується для визначення базового 
розміру посадового окладу судді: з 1 січня – 2102 гривні;

-68- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)

Відхилено
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    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

У статті 7 абзаци п’ятий, шостий і сьомий - виключити. 

-69- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
Виключити зі статті 7 проекту Державного бюджету України на 2022 рік 

величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб для визначення 
базового розміру посадового окладу судді, посадових окладів працівників 
державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, 
працівників податкових органів та прокурора окружної прокуратури. 

Відхилено

-70- Комітет з питань правової політики
Абзац п’ятий статті 7 виключити

Відхилено

-71- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац п’ятий підпункту статті 7 виключити. 

Відхилено

-72- Н.д.Демченко С.О. (Реєстр.картка №29)
    Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272)
    Н.д.Дирдін М.Є. (Реєстр.картка №132)
    Н.д.Павліш П.В. (Реєстр.картка №182)
    Н.д.Фріс І.П. (Реєстр.картка №84)
    Н.д.Совгиря О.В. (Реєстр.картка №343)
    Н.д.Ватрас В.А. (Реєстр.картка №295)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Арахамія Д.Г. (Реєстр.картка №229)
    Н.д.Торохтій Б.Г. (Реєстр.картка №326)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)

Абзац п’ятий статті 7 виключити.
/Згідно з нормами статті 135 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» базовий розмір посадового окладу судді регулюється цим Законом та не 
може визначатися іншими нормативно-правовими актами/.

Відхилено

-73- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Абзац п’ятий підпункту статті 7 виключити. 

Відхилено

30. працездатних осіб, який застосовується для визначення 
посадових окладів працівників інших державних органів, оплата 
праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників 

-74- Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)
Доповнити абзац 6 статті 7 проекту Закону після слів «оплата праці яких 

регулюється спеціальними законами» словами в дужках «(крім центрального 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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податкових органів: з 1 січня – 2102 гривні; органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 
антикорупційну політику, та органу досудового розслідування, на який 
відповідно до частини п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу 
України покладається функція здійснення досудового розслідування 
корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень)».

Запропоновано змінити підхід щодо розрахунку посадових окладів 
працівникам антикорупційних органів, встановлений законами України «Про 
Національне антикорупційне бюро України та «Про запобігання корупції». 

-75- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац шостий підпункту статті 7 виключити. 

Відхилено

-76- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Абзац шостий підпункту статті 7 виключити. 

Відхилено

31. працездатних осіб, який застосовується для визначення 
посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня – 
1600 гривень;

-77- Н.д.Мамка Г.М. (Реєстр.картка №372)
Абзац сьомий статті 7 проєкту Закону виключити. 

Відхилено

-78- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац сьомий підпункту статті 7 виключити. 

Відхилено

-79- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Абзац сьомий підпункту статті 7 виключити. 

Відхилено

32. осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1934 гривні, з 
1 липня – 2027 гривень, з 1 грудня – 2093 гривні.

-80- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
В статті 7 законопроекту речення «осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 

- 1934 гривні, з 1 липня - 2027 гривень, з 1 грудня - 2093 гривні.» замінити на 
речення «осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 3717 гривні, з 1 липня - 
3800 гривень, з 1 грудня - 3900 гривні.».

Джерело перегляду (збільшення) вказаного базового соціального стандарту 
має бути віднайдене Кабінетом Міністрів України або за рахунок встановлення в 
бюджеті реальних прогнозованих надходжень доходів (так, наприклад, лише у 
першому півріччі 2021 року план доходів загального фонду державного було 
перевиконано на 23.7 млрд грн), або за рахунок скорочення видатків на 
утримання державного апарату. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
про підвищення 
прожиткового мінімуму/

-81- Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Стаття 7. ….
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 4000 гривні, з 1 липня - 4027 

гривень, з 1 грудня - 4093 гривні. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
про підвищення 
прожиткового мінімуму/

-82- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)

Після статті 7 передбачити нову статтю у такій редакції:
«Установити на 2022 рік мінімальний розмір пенсії за віком з 1 січня -3885 

гривень, з 1 квітня - 3999 гривень, з 1 липня 4018 гривень, з 1 жовтня -4098 
гривень». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
про підвищення 
прожиткового мінімуму/

33. Стаття 8. Установити у 2022 році мінімальну заробітну плату: -83- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
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    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Кабінету Міністрів України при доопрацюванні законопроекту статтю 8 
викласти у такій редакції:

«Стаття 8. Установити у 2022 році мінімальну заробітну плату без врахування 
надбавок, доплати, премій та інших аналогічних виплат:

у місячному розмірі: з 1 січня - 6500 гривень, з 1 жовтня - 6700 гривень;
у погодинному розмірі: з 1 січня - 39,26 гривень, з 1 жовтня - 40,46 гривень».
Обґрунтування: Надбавки, доплати, премії та інші аналогічні виплати не 

включалися до розміру мінімальної заробітної плати, а з метою зменшення 
розміру мінімальної заробітної плати змінами до законодавства України в 
порушення статті 22 Конституції України були включені до розміру мінімальної 
заробітної плати. 

про підвищення мінімальної 
зарплати/

-84- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)

Статтю 8 викласти у такій редакції:
«Стаття 8. Установити у 2022 році мінімальну заробітну плату без врахування 

надбавок, доплати, премій та інших аналогічних виплат:
у місячному розмірі: з 1 січня - 6500 гривень, з 1 жовтня - 6700 гривень;
у погодинному розмірі: з 1 січня - 39,26 гривень, з 1 жовтня - 40,46 гривень». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
про підвищення мінімальної 
зарплати/

-85- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
про підвищення мінімальної 
зарплати/
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    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Викласти статтю 8 законопроекту у такій редакції:
«Стаття 8. Установити у 2022 році мінімальну заробітну плату:
у місячному розмірі: з 1 січня - 6500 гривень, з 1 жовтня - 7500 гривень;
у погодинному розмірі: з 1 січня - 39,26 гривні, з 1 жовтня - 45,29 гривні.»
Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути додаткові 

надходження 20 млрд грн від збільшення частини прибутку Нацбанку, яка 
зараховується до державного бюджету, а також частина коштів, отриманих від 
МВФ у рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні світової 
економіки, яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. 

-86- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Статтю 8 законопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 8. Установити у 2022 році мінімальну заробітну плату:
у місячному розмірі: з 1 січня - 6900 гривень, з 1 жовтня - 7700 гривень;
у погодинному розмірі: з 1 січня - 41,67 гривні, з 1 жовтня - 46,50 гривні.». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
про підвищення мінімальної 
зарплати/

-87- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
Статтю 8 законопроекту викласти в редакції:
«Стаття 8. Установити у 2022 році мінімальну заробітну плату:
у місячному розмірі: з 1 січня - 6900 гривень, з 1 жовтня - 7700 гривень;
у погодинному розмірі: з 1 січня - 41,67 гривні, з 1 жовтня - 46,50 гривні». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
про підвищення мінімальної 
зарплати/

-88- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
про підвищення мінімальної 
зарплати/
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    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Статтю 8 викласти у такій редакції:
«Стаття 8. Установити у 2022 році мінімальну заробітну плату:
- у місячному розмірі: з 1 січня - 7000 гривень, з 1 липня - 7500 гривень, з 1 

грудня - 8500 гривень.
- у погодинному розмірі: з 1 січня - 42,13 гривні, з 1 липня - 45,14 гривні, з 1 

грудня - 51,35 гривні.». 

-89- Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Стаття 8. Установити у 2022 році мінімальну заробітну плату:
у місячному розмірі: з 1 січня - 7500 гривень, з 1 жовтня - 8000 гривень; 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
про підвищення мінімальної 
зарплати/

-90- Н.д.Новинський В.В. (Реєстр.картка №57)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Шенцев Д.О. (Реєстр.картка №176)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Магомедов М.С. (Реєстр.картка №45)
    Н.д.Магера С.В. (Реєстр.картка №58)

Статтю 8. викласти у такій редакції:
«Стаття 8. Установити у 2022 році мінімальну заробітну плату: у місячному 

розмірі: з 1 січня - 8512 гривні; у погодинному розмірі: з 1 січня - 48,36 гривні.
Джерелом покриття таких видатків пропонуємо визначити за рахунок 

зменшення видатків на фінансування дорожнього господарства (КПКВК 3111020 
«Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування 
державного значення»). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання  
про підвищення мінімальної 
зарплати/

34. у місячному розмірі: з 1 січня – 6500 гривень, з 1 жовтня – 
6700 гривень;

35. у погодинному розмірі: з 1 січня – 39,26 гривні, з 1 жовтня – 
40,46 гривні.

36. Стаття 9. Установити, що у 2022 році рівень забезпечення 
прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до 
Закону України “Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до 
прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних 
груп населення становить: для працездатних осіб – 45 відсотків; для 
осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100 
відсотків; для дітей – 130 відсотків відповідного прожиткового 
мінімуму.

-91- Н.д.Третьякова Г.М. (Реєстр.картка №278)
Статтю 9 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Установити, що у 2022 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для 

призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до 
прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп 
населення становить: для працездатних осіб - 45 відсотків; для осіб, які втратили 
працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 відсотків; для дітей - 180 відсотків 
відповідного прожиткового мінімуму». 

Відхилено

-92- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
Статтю 9 законопроекту викласти в редакції:

Відхилено
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«Стаття 9. Установити, що у 2022 році рівень забезпечення прожиткового 
мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому 
співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і 
демографічних груп населення становить: для працездатних осіб з 1 січня 2022 
року - 45%, з 1 квітня - 65%, з 1 червня - 85%, з 1 вересня - 100; для осіб, які 
втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 відсотків; для дітей - 130 
відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на 
звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах 
дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» у 2022 
році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму». 

-93- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
    Н.д.Бабенко М.В. (Реєстр.картка №90)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
    Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Кучер М.І. (Реєстр.картка №17)
    Н.д.Ковальов О.І. (Реєстр.картка №51)
    Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
    Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)

Абзац перший статті 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Установити, що у 2022 році рівень забезпечення прожиткового 

мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України “Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому 
співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і 
демографічних груп населення становить: для працездатних осіб: з 1 січня 2022 
року - 45 відсотків, з 1 квітня - 65 відсотків, з 1 липня - 85 відсотків, з 1 жовтня - 
100 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 
відсотків; для дітей - 130 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.».

Для збалансування додаткових видатків пропонуємо на відповідну суму 
збільшити доходи загального фонду державного бюджету від надходжень 
Податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (код 
14070000) в додатку № 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 
2022 рік".

Відхилено

-94- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)

Відхилено



стор.   22
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Статтю 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Установити, що у 2022 році рівень забезпечення прожиткового 

мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому 
співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і 
демографічних груп населення становить: для працездатних осіб з 1 січня - 45%, 
з 1 квітня - 65%, з 1 червня - 85%, з 1 вересня - 100% для осіб, які втратили 
працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 відсотків, для дітей - 180 відсотків 
відповідного прожиткового мінімуму.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на 
звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах 
дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» у 2022 
році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму». 

-95- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Статтю 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Установити, що у 2022 році рівень забезпечення прожиткового 

мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому 
співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і 
демографічних груп населення становить: для працездатних осіб з 1 січня 2022 
року - 45%, з 1 квітня - 65%, з 1 червня - 85%, з 1 вересня - 100; для осіб, які 
втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 відсотків; для дітей - 180 
відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на 
звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах 
дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» у 2022 

Відхилено
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році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму». 

-96- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Кабінету Міністрів України при доопрацюванні законопроекту частину першу 
статті 9 викласти у такій редакції:

«Установити, що у 2022 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для 
призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до 
прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп 
населення становить: для працездатних осіб - 100 відсотків; для осіб, які втратили 
працездатність, та осіб з інвалідністю - 110 відсотків; для дітей - 130 відсотків 
відповідного прожиткового мінімуму». 

Відхилено

-97- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)

Частину першу статті 9 викласти у такій редакції:
«Установити, що у 2022 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для 

призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до 
прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп 
населення становить: для працездатних осіб - 100 відсотків; для осіб, які втратили 
працездатність, та осіб з інвалідністю - 110 відсотків; для дітей - 130 відсотків 
відповідного прожиткового мінімуму». 

Відхилено

-98- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац перший статті 9 виключити. 

Відхилено
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-99- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Абзац перший статті 9 виключити. 

Відхилено

37. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення 
права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і 
комунальних закладах дошкільної освіти відповідно до Закону 
України “Про дошкільну освіту” у 2022 році збільшується відповідно 
до зростання прожиткового мінімуму.

-100- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац другий статті 9 виключити., 

Відхилено

-101- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Абзац другий статті 9 виключити., 

Відхилено

38. Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного 
бюджету України на 2022 рік:

39. до доходів належать надходження, визначені частиною другою 
статті 29 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, 
визначених статтею 11 цього Закону), з урахуванням особливостей, 
визначених пунктами 17, 171, 172 розділу VI “Прикінцеві та перехідні 
положення” Бюджетного кодексу України, а також податок на дохід, 
отриманий від азартних ігор з використанням гральних автоматів, як 
складова частина податку на прибуток підприємств, із застосуванням 
положень, визначених пунктом 2 частини другої статті 29 
Бюджетного кодексу України; надходження від реалізації 
автомобілів, наземних, водних та повітряних транспортних засобів, 
сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що 
перебувають на балансі органів державної влади та інших державних 
органів, утворених органами державної влади підприємств, установ 
та організацій, які використовують кошти державного бюджету; 
надходження від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, 
міжнародних організацій, донорських установ, отримані в рамках 
програм допомоги і грантів для боротьби з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та 
її наслідками;

40. джерелами формування у частині фінансування є надходження, 
визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України, 
щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених 
статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від реалізації 
державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, 
оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на 
балансі органів державної влади та інших державних органів, 
утворених органами державної влади підприємств, установ та 
організацій, які використовують кошти державного бюджету;

41. джерелами формування у частині кредитування є надходження, 
визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України 
(крім надходжень, визначених статтею 13 цього Закону).

42. Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального 
фонду Державного бюджету України на 2022 рік у частині доходів є 
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надходження, визначені частиною третьою статті 29 та абзацом 
другим пункту 53 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” 
Бюджетного кодексу України, з урахуванням особливостей, 
визначених пунктом 17 розділу VI “Прикінцеві та перехідні 
положення” Бюджетного кодексу України, а також такі 
надходження:

43. 1) кошти від сплати особами з інвалідністю часткової вартості 
автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих особами 
з інвалідністю;

44. 2) надходження в рамках програм допомоги і грантів урядів 
іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

-102- Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)
Пункт 2 статті 11 законопроекту виключити і внести відповідні зміни до статті 

14 законопроекту. /порушене питання унормовано пунктом 13 частини 3 статті 
29 і пунктом 12 частини 4 статті 30 Бюджетного кодексу та не потребує 
додаткового врегулювання/

Враховано

45. 3) плата за продукцію, документи, що видаються під час надання 
адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і 
носіння зброї, а також відповідно до Законів України “Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, 
“Про дорожній рух”, “Про перевезення небезпечних вантажів”, “Про 
Національну поліцію” і “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про 
Національну поліцію”;

46. 4) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, 
військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна 
Збройних Сил України та коштів від відчуження земельних ділянок, 
на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що 
підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у 
процесі реформування Збройних Сил України (крім коштів від 
реалізації розвідувальним органом Міністерства оборони України 
надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, 
нерухомого військового майна);

47. 5) 30 відсотків вартості адміністративної послуги, отриманої як 
частина адміністративного збору за оформлення (у тому числі 
замість втрачених або викрадених), обмін документів, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус відповідно до Закону України “Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;

48. 6) внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами 
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та 
комунальних послуг, відповідно до статті 13 Закону України “Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг”;
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49. 7) відсотки за користування пільговим довгостроковим 
державним кредитом, наданим внутрішньо переміщеним особам, 
учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або 
учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання 
житла, і пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту;

50. 8) плата за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації 
та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення 
лотерей;

51. 9) відсотки за користування пільговими іпотечними кредитами, 
наданими внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів 
гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW), і пеня 
за порушення строку платежів з погашення кредитів.

-103- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
    Н.д.Бабенко М.В. (Реєстр.картка №90)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
    Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Кучер М.І. (Реєстр.картка №17)
    Н.д.Ковальов О.І. (Реєстр.картка №51)
    Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
    Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)

Статтю 11 доповнити пунктом 10 такого змісту:
«10) 5 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування».
Для збалансування додаткових видатків пропонуємо на відповідну суму 

збільшити доходи загального фонду державного бюджету від надходжень 
Податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (код 
14070000) в додатку № 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 
2022 рік".

Враховано частково
(доручення Уряду)

-104- Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
Статтю 11 доповнити пунктом 10 такого змісту:
«10) 7 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування».
Внести відповідні зміни у додаток № 1 проекту цього Закону.
Статтю 14 доповнити пунктом 21 такого змісту:
«21) будівництво сучасного лісорозсадницького комплексу з вирощування 

садивного матеріалу із закритою кореневою системою (за рахунок джерел, 
визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону)».

Передбачити Державному агентству лісових ресурсів України нову бюджетну 
програму «Реалізація проекту побудови сучасного лісорозсадницького 
комплексу з вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині спрямування на 
зазначені заходи 5% 
відповідної рентної плати/
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системою» у сумі - 50 млн. грн. по спеціальному фонду державного бюджету 
(додаток № 3). 

-105- Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
Статтю 11 доповнити пунктом 10 такого змісту:
«10) 5 відсотків від податку на прибуток, сплачений підприємства лісового 

господарства України».
Внести відповідні зміни у додаток № 1 проекту цього Закону.
Статтю 14 доповнити пунктом 21 такого змісту:
«21) будівництво сучасного лісорозсадницького комплексу з вирощування 

садивного матеріалу із закритою кореневою системою (за рахунок джерел, 
визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону)».

Передбачити Державному агентству лісових ресурсів України нову бюджетну 
програму «Реалізація проекту побудови сучасного лісорозсадницького 
комплексу з вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою 
системою» у сумі - 50 млн. грн. по спеціальному фонду державного бюджету 
(додаток № 3). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині спрямування на 
зазначені заходи 5% рентної 
плати за спеціальне 
використання лісових 
ресурсів у частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок 
головного користування/

-106- Н.д.Ковальчук О.В. (Реєстр.картка №152)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
    Н.д.Сова О.Г. (Реєстр.картка №294)
    Н.д.Кінзбурська В.О. (Реєстр.картка №171)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Аллахвердієва І.В. (Реєстр.картка №337)
    Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
    Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Холодов А.І. (Реєстр.картка №247)

Статтю 11 законопроєкту доповнити новим пунктом такого змісту:
«10) 10 відсотків суми перевиконання загального обсягу митних платежів 

(мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних 
товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію 
України товарів (продукції)), визначеного помісячним розписом доходів 
загального фонду державного бюджету, -за рішенням Кабінету Міністрів 
України.» 

Відхилено

-107- Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)

статтю 11 законопроекту доповнити новим пунктом 10 такого змісту:
«10) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке 

проживає на території зони спостереження». 

Відхилено

52. Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального 
фонду Державного бюджету України на 2022 рік у частині 
фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 
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Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:
53. 1) залишок коштів, джерелом формування якого були 

надходження в попередні періоди в рамках Угоди про фінансування 
програми “Програма підтримки секторальної політики - Підтримка 
регіональної політики України”, укладеної Урядом України та ЄС 
27 листопада 2014 року;

54. 2) залишок коштів, джерелом формування яких були 
надходження від державного підприємства “Національна атомна 
енергогенеруюча компанія “Енергоатом” відповідно до статей 7 і 8 
Закону України “Про впорядкування питань, пов’язаних із 
забезпеченням ядерної безпеки”, що надійшли у минулі періоди;

55. 3) залишок коштів, джерелом формування яких були 
надходження Державного агентства автомобільних доріг України, 
одержані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії у 
попередні роки;

56. 4) залишок коштів, джерелом формування яких були кошти, 
отримані від продажу частин встановленої кількості викидів 
парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу 
до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну 
клімату;

57. 5) надходження від дострокового погашення векселів Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб, що видані ним в обмін на 
облігації внутрішньої державної позики;

58. 6) 70 відсотків надходжень від приватизації майна установ 
виконання покарань та слідчих ізоляторів, що належать до сфери 
управління Міністерства юстиції України та безпосередньо не 
забезпечують виконання встановлених для них законодавством 
завдань і функцій;

59. 7) 50 відсотків надходжень від приватизації об’єктів майнового 
комплексу Національної академії наук України, національних 
галузевих академій наук.

60. Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального 
фонду Державного бюджету України на 2022 рік у частині 
кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 
Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

61. 1) повернення коштів, наданих з державного бюджету для 
кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до 
законодавства мають право на отримання таких кредитів на 
будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і 
педагогічних працівників, а також на будівництво (реконструкцію) і 
придбання житла для наукових, науково-педагогічних та 
педагогічних працівників, і пеня;

62. 2) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 
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2007 році з Державного бюджету України на реалізацію 
інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, 
насамперед із впровадження передових енергозберігаючих 
технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел 
палива;

63. 3) повернення коштів, наданих приватному акціонерному 
товариству “Укргідроенерго” на поворотній основі для реалізації 
проектів соціально-економічного розвитку;

64. 4) повернення кредитів, наданих із спеціального фонду 
державного бюджету внутрішньо переміщеним особам на придбання 
житла;

65. 5) повернення кредитів, наданих з державного бюджету 
внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення 
антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення 
операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла.

66. Стаття 14. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до 
спеціального фонду Державного бюджету України згідно з 
відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої 
статті 29, частини третьої статті 30 та абзацу другого пункту 53 
розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного 
кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та 
здійснення заходів, визначених частиною четвертою статті 30 та 
абзацом другим пункту 53 розділу VI “Прикінцеві та перехідні 
положення” Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до 
спеціального фонду Державного бюджету України згідно з 
відповідними пунктами статей 11-13 цього Закону, спрямовуються 
відповідно на:

67. 1) придбання Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю 
автомобілів для осіб з інвалідністю та інші заходи щодо соціального 
захисту осіб з інвалідністю (за рахунок джерел, визначених 
пунктом 1 статті 11 цього Закону);

68. 2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення 
обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому 
числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, 
розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за 
рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);

69. 3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу щодо 
підтримки регіональної політики (за рахунок джерел, визначених 
пунктом 1 статті 12 цього Закону);

70. 4) придбання Міністерством енергетики України цінних паперів 
відповідно до статті 9 Закону України “Про впорядкування питань, 
пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки” (за рахунок джерел, 
визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 2 статті 13 цього Закону);
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71. 5) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального 
користування державного значення (за рахунок джерел, визначених 
пунктом 3 статті 12 цього Закону);

72. 6) надання кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання 
житла для наукових, науково-педагогічних та педагогічних 
працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 
цього Закону);

73. 7) виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під 
державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-
економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 
статті 13 цього Закону);

74. 8) закупівлю продукції, документів, що видаються під час 
надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, 
зберігання і носіння зброї, а також відповідно до Законів України 
“Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус”, “Про дорожній рух”, “Про перевезення 
небезпечних вантажів”, “Про Національну поліцію”, “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 
Закону України “Про Національну поліцію” (за рахунок джерел, 
визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);

75. 9) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців 
Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 
статті 11 цього Закону);

76. 10) розбудову інфраструктури Єдиного державного 
демографічного реєстру та функціонування органів розпорядника 
зазначеного Реєстру (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 
статті 11 цього Закону);

77. 11) надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо 
переміщеним особам (за рахунок джерел, визначених пунктами 2 та 
9 статті 11 та пунктом 4 статті 13 цього Закону);

78. 12) забезпечення функціонування постійно діючого незалежного 
державного колегіального органу, що здійснює державне 
регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів 
господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за 
рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

79. 13) забезпечення функціонування Фонду розвитку 
підприємництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 
цього Закону); 

80. 14) надання пільгового довгострокового державного кредиту 
внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення 
антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення 
операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла (за рахунок 
джерел, визначених пунктом 7 статті 11 та пунктом 5 статті 13 цього 
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Закону);
81. 15) проведення будівництва, реконструкції (реставрації) та 

капітального ремонту об’єктів Державної кримінально-виконавчої 
служби України за бюджетною програмою “Виконання покарань 
установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби 
України” (код 3601020) (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 
статті 12 цього Закону);

82. 16) розвиток інфраструктури наукової і науково-технічної 
діяльності Національної академії наук України, національних 
галузевих академій наук (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 
статті 12 цього Закону);

83. 17) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію програми “Спроможна школа для кращих результатів” 
(код 2211260) (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 
цього Закону);

84. 18) закупівлю високовартісного медичного обладнання для 
закладів охорони здоров’я за бюджетною програмою “Забезпечення 
медичних заходів окремих державних програм та комплексних 
заходів програмного характеру” (код 2301400) (за рахунок джерел, 
визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

85. 19) здійснення заходів у сфері культури за бюджетною 
програмою “Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення, 
в тому числі їх будівництво” (код 3801280) (за рахунок джерел, 
визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

86. 20) матеріально-технічне забезпечення та цифровізацію сфери 
фізичної культури та спорту (за рахунок джерел, визначених 
пунктом 8 статті 11 цього Закону).

-108- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
    Н.д.Бабенко М.В. (Реєстр.картка №90)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
    Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Кучер М.І. (Реєстр.картка №17)
    Н.д.Ковальов О.І. (Реєстр.картка №51)
    Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
    Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)

Статтю 14 доповнити пунктом 21 такого змісту:
«21) будівництво сучасного лісорозсадницького комплексу з вирощування 

садивного матеріалу із закритою кореневою системою (за рахунок джерел 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону)».
Для збалансування додаткових видатків пропонуємо на відповідну суму 

збільшити доходи загального фонду державного бюджету від надходжень 
Податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (код 
14070000) в додатку № 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 
2022 рік".

-109- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Статтю 14 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«21) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;».
Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути додаткові 

надходження 20 млрд грн від збільшення частини прибутку Нацбанку, яка 
зараховується до державного бюджету, а також частина коштів, отриманих від 
МВФ у рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні світової 
економіки, яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. 

Відхилено

-110- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Статтю 14 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«22) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери;».

Відхилено
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Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути додаткові 
надходження 20 млрд грн від збільшення частини прибутку Нацбанку, яка 
зараховується до державного бюджету, а також частина коштів, отриманих від 
МВФ у рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні світової 
економіки, яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. 

-111- Н.д.Ковальчук О.В. (Реєстр.картка №152)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
    Н.д.Сова О.Г. (Реєстр.картка №294)
    Н.д.Кінзбурська В.О. (Реєстр.картка №171)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Аллахвердієва І.В. (Реєстр.картка №337)
    Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
    Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Холодов А.І. (Реєстр.картка №247)

Статтю 14 законопроєкту доповнити новим пунктом такого змісту:
«21) реалізацію заходів з розвитку митної інфраструктури, забезпечення 

функціонування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
митну політику, та його територіальних органів (у тому числі на оплату праці 
посадових осіб митних органів) (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 
статті 11 цього Закону).» 

Відхилено

-112- Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)

статтю 14 законопроекту доповнити новим пунктом 21 такого змісту:
«21) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування 

заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 
11 цього Закону); ». 

Відхилено

-113- Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Здебський Ю.В. (Реєстр.картка №172)
    Н.д.Мезенцева М.С. (Реєстр.картка №168)
    Н.д.Кінзбурська В.О. (Реєстр.картка №171)

Доповнити статтю 14 законопроекту пунктами:
21) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 

заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання 
гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим 
підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які 
надають населенню послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості 
теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, 
опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або 

Відхилено
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погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування;
22) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. 

-114- Н.д.Мезенцева М.С. (Реєстр.картка №168)
Доповнити статтю 14 законопроекту пунктами:
«21) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 

заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання 
гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим 
підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які 
надають населенню послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості 
теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, 
опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або 
погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування;

22) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій». 

Відхилено

-115- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Доповнити статтю 14 законопроекту пунктом 21 такого змісту:
«21) фінансування бюджетної програми за кодом бюджетної класифікації
2401480 «Фінансова підтримка оператора системи передачі України ПрАТ 

"НЕК "Укренерго" для виконання спеціальних обов’язків з забезпечення 
загальносуспільного інтересу їз збільшення частки виробництва енергії з 
альтернативних джерел», на загальну суму не менш як 3.736.298 тис грн

з наступним спрямуванням коштів на оплату послуг постачальника 
універсальних послуг їз забезпечення збільшення частки виробництва 
електричної енергії з альтернативних джерел приватними домогосподарствами, 
величина встановленої потужності генеруючих установок яких не перевищує 50 
кВт, що здійснюють продаж виробленої електричної енергії за "зеленим" 
тарифом.».

(за рахунок зменшення видатків бюджетної програми за кодом бюджетної 
класифікації 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг 
загального користування державного значення»);

внести відповідні зміни до Додатку № 3. 

Відхилено

-116- Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
Статтю 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» 

доповнити новим пунктом 21 пунктом у такій редакції: субвенцію з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним працівникам, які 
працюють у комунальних та державних медичних закладах, що надають 
вторинну і третинну медичну допомогу (за рахунок джерел, визначених пунктом 
8, статті 11, пунктом 6 статті 12, частиною першою статті 15). 

Відхилено

87. Стаття 15. Установити, що у 2022 році Національний банк 
України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження 
Радою Національного банку України річної фінансової звітності та 
формування Національним банком України резервів у порядку та 
розмірах, визначених Законом України “Про Національний банк 
України”, перераховує до Державного бюджету України кошти на 

-117- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
У статті 15 Законопроекту цифри «24.434.000» замінити цифрами 

«39.338.740». 

Відхилено
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загальну суму не менш як 24.434.000 тис. гривень.
-118- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)

У статті 15 цифри «24.434.000» замінити цифрами «39.338.740». 
Відхилено

-119- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У статті 15 цифри «24.434.000» замінити цифрами «39.338.740». 

Відхилено

-120- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
У статті 15 Законопроекту цифри «24.434.000» замінити цифрами 

«39.338.740». 

Відхилено

88. Кошти, передбачені у частині першій цієї статті, 
перераховуються Національним банком України до Державного 
бюджету України відповідно до графіка, встановленого 
Міністерством фінансів України.

89. Стаття 16. Надати право Міністерству фінансів України у разі 
потреби здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України 
випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, 
встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням 
у державну власність в обмін на такі облігації акцій банків та обмін 
облігацій внутрішньої державної позики на ринкових умовах, що 
були раніше випущені з метою поповнення статутних капіталів 
банків, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного 
боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням у тижневий 
строк Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

-121- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Статтю 16 - виключити, з огляду на те, що відповідно до прогнозів уряду й 
НБУ кризових явищ в банківській системі не передбачається і протягом 2018 - 
2021 років таких випусків не здійснювалося. 

Відхилено

-122- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
Статтю 16 законопроекту виключити. 

Відхилено

-123- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац перший статті 16 виключити. 

Відхилено
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-124- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Абзац перший статті 16 виключити. 

Відхилено

-125- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У статті 16 слова «а також інформуванням у тижневий строк Комітету 
Верховної Ради України з питань бюджету» замінити словами «за погодженням 
з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету». 

Відхилено

-126- Н.д.Герус А.М. (Реєстр.картка №242)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Горобець О.С. (Реєстр.картка №95)

Статтю 16 викласти в такій редакції:
«Міністерству фінансів України на виконання Закону України від 17.06.2020 

№ 719-ІХ «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася 
на оптовому ринку електричної енергії» здійснювати за рішенням Кабінету 
Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад 
обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням 

Відхилено
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граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, та 
інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету в тижневий 
строк, з подальшим збільшенням статутного фонду та/або капіталу виробників 
електричної енергії державної форми власності та/або акціонерного товариства, 
100 відсотків акцій якого належать державі, що здійснює функції оператора 
системи передачі на ринку електричної енергії, та придбанням у державну 
власність акцій (часток) цих товариств в обмін на такі облігації.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство 
фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного 
бюджету понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону.

Надати право Міністерству фінансів України у разі потреби здійснювати за 
рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної 
позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим 
придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій банків та обмін 
облігацій внутрішньої державної позики на ринкових умовах, що були раніше 
випущені з метою поповнення статутних капіталів банків, з відповідним 
коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а 
також інформуванням у тижневий строк Комітету Верховної Ради України з 
питань бюджету.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство 
фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного 
бюджету понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону». 

-127- Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
Статтю 16 викласти в такій редакції: 
«Міністерству фінансів України на виконання Закону України від 17.06.2020 

№ 719-ІХ «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася 
на оптовому ринку електричної енергії» здійснювати за рішенням Кабінету 
Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад 
обсяги, встановлені проектом додатку № 3 до цього Закону, з відповідним 
коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, 
та інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету в 
тижневий строк, з подальшим збільшенням статутного фонду та/або капіталу 
виробників електричної енергії державної форми власності та/або акціонерного 
товариства, 100 відсотків акцій якого належать державі, що здійснює функції 
оператора системи передачі на ринку електричної енергії, та придбанням у 
державну власність акцій (часток) цих товариств в обмін на такі облігації.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство 
фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного 
бюджету.

Надати право Міністерству фінансів України у разі потреби здійснювати за 
рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної 
позики понад обсяги, встановлені проектом додатка № 3 до цього Закону, з 
подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій 
банків та обмін облігацій внутрішньої державної позики на ринкових умовах, що 
були раніше випущені з метою поповнення статутних капіталів банків, з 
відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного 
цим Законом, а також інформуванням у тижневий строк Комітету Верховної Ради 
України з питань бюджету.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство 
фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного 

Відхилено
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бюджету понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону». 

90. На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики 
Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники 
фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені 
додатком № 2 до цього Закону.

-128- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац другий статті 16 виключити. 

Відхилено

-129- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Абзац другий статті 16 виключити. 

Відхилено

91. Стаття 17. Надати право Міністерству фінансів України у разі 
потреби здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України 
випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, 
встановлені додатком № 2 до цього Закону, в обмін на такі облігації 
векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з 
відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, 
визначеного цим Законом.

-130- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Статтю 17 - виключити, з огляду на те, що відповідно до прогнозів уряду й 
НБУ кризових явищ в банківській системі не передбачається і протягом 2018 - 
2021 років таких випусків не здійснювалося. 

Відхилено

-131- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
Статтю 17 законопроекту виключити. 

Відхилено

-132- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац перший статті 17 виключити. 

Відхилено

-133- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Абзац перший статті 17 виключити. 

Відхилено

-134- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)

Відхилено
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    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Доповнити абзац 1 статті 17 словами «за погодженням з Комітетом Верховної 
Ради України з питань бюджету». 

92. На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики 
Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники 
фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені 
додатком № 2 до цього Закону.

-135- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац другий статті 17 виключити. 

Відхилено

-136- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Абзац другий статті 17 виключити. 

Відхилено

-137- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
Доповнити законопроект новою статтею такого змісту:
«Стаття 17-1. Надати право Міністерству фінансів України у разі потреби 

здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій 
внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього 
Закону, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, 
визначеного цим Законом, та інформуванням Комітету Верховної Ради України з 
питань бюджету у тижневий строк, за умови подальшого придбання у державну 
власність в обмін на такі облігації акцій товариств (виробників електричної 
енергії державної форми власності, а також, акціонерного товариства, сто 
відсотків акцій якого належить державі, яке здійснює функції оператора системи 
передачі), а також збільшення статутного капіталу державних підприємств, які 
здійснюють виробництво електроенергії.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство 

Відхилено
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фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного 
бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.». 

93. Стаття 18. Установити, що, як виняток з положень частини 
шостої статті 108 Бюджетного кодексу України, розподіл субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у 
рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 
та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України між 
місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України.

-138- Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)
Статтю 18 законопроекту виключити. /таке положення не відповідає частині 

3 статті 97 і частині 6 статті 108 Бюджетного кодексу/

Відхилено

-139- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Северин С.С. (Реєстр.картка №39)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Виключити статтю 18 з тексту законопроекту, враховуючи, що частиною 
третьою статті 97 Бюджетного кодексу України встановлено, що у Державному 
бюджеті України затверджується обсяг міжбюджетних трансфертів окремо для 
кожного з відповідних місцевих бюджетів, якщо є підстави для надання та 
отримання відповідних міжбюджетних трансфертів. Відповідно до частини 
шостої статті 108 Бюджетного кодексу України, Кабінет Міністрів України може 
здійснювати розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з 
державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами у межах 
загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій за погодженням 
з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 

Відхилено

94. Стаття 19. Установити, що у 2022 році реалізація державних 
гарантій медичного обслуговування населення за програмою 
медичних гарантій здійснюється у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.

-140- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)

Відхилено
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    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)
Статтю 19 - виключити. Уряд має розробити і включити в склад проекту 

закону про Державний бюджет України окремий додаток із визначенням 
переліку, обсягів і грошової оцінки програми медичних гарантій. 

-141- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
Статтю 19 після слів «Кабінетом Міністрів України» доповнити словами та 

цифрами «із врахуванням підвищення заробітних плат у сфері охорони здоров’я 
для лікарів до розміру не менше ніж 20.000 гривень на місяць, для середнього 
медичного персоналу - не менше ніж 13.500 гривень на місяць під час розрахунку 
тарифів».

Джерелом фінансування додаткових витрат загальним обсягом можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів Національного банку 
України, залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року. 

Відхилено

-142- Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
    Н.д.Копитін І.В. (Реєстр.картка №129)

Статтю 19 законопроекту викласти у наступній редакції: 
«Установити, що у 2022 році реалізація державних гарантій медичного 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, із врахуванням 
підвищення заробітних плат у сфері охорони здоров’я для лікарів до розміру не 
менше ніж 20.000 грн на місяць, для середнього медичного персоналу - не менше 
ніж 13.500 грн на місяць під час розрахунку тарифів.». 

Відхилено

-143- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
Статтю 19 законопроекту викласти у такій редакції:
«Установити, що у 2022 році реалізація державних гарантій медичного 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, із врахуванням 
підвищення заробітних плат у сфері охорони здоров’я: для лікарів - до розміру не 
менше ніж 20 000 гривень на місяць, для середнього медичного персоналу - не 
менше ніж 13.500 гривень на місяць під час розрахунку тарифів.» 

Відхилено

95. Стаття 20. Установити, що господарські товариства, у 
статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) належать 
державі, та господарські товариства, 100 відсотків акцій (часток) 
яких належать господарським товариствам, частка держави в яких 
становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування 
дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до 
державного бюджету частину чистого прибутку на державну частку 
в розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування 
частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, 
установленими на відповідний рік, але не менше 90 відсотків, до 
1 липня року, що настає за звітним.

-144- Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)
Розглянути можливість виключення статті 20 законопроекту і унормування 

відповідного питання шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про 
управління об’єктами державної власності». /оскільки відповідне питання 
передбачає регулювання правових відносин на постійній основі та не є 
предметом регулювання закону про державний бюджет (згідно з ст. 40 
Бюджетного кодексу), і такий закон має обмежену дію у часі (рік)/ 

Відхилено

96. Господарські товариства, у статутному капіталі яких є 
корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше 
відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, 
частка держави в яких становить 100 відсотків (крім тих, що 

-145- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка №223)
Виключити абзац другий статті 20.
/Обґрунтування: Рішенням Конституційного Суду України № 8-р(I)/2020 від 

22.07.2020 року визнано, що обов’язкове спрямування частини чистого прибутку 

Відхилено
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визначені частиною першою цієї статті), які не прийняли рішення 
про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, 
сплачують до державного бюджету та іншим учасникам 
господарського товариства пропорційно розміру їх акцій (часток) у 
статутному капіталі господарського товариства частину чистого 
прибутку в розмірі, визначеному за базовими нормативами 
відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату 
дивідендів, установленими на відповідний рік, але не менше 90 
відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним.

до державного бюджету без волевиявлення учасників господарської організації 
порушує їх корпоративні права на участь в управлінні господарським 
товариством. Вказаний в абзаці другому статті 20 законопроекту механізм 
обов’язкового спрямування частини чистого прибутку до державного бюджету, 
ставить державу у привілейоване становище порівняно з іншими учасниками 
господарської організації державного сектора економіки. Дискримінаційні 
норми статті 20 законопроекту позбавляють можливості інших учасників 
господарської організації державного сектора економіки отримати свою 
частину чистого прибутку у разі неприйняття рішення про нарахування 
дивідендів. Отже, запропоновані норми суперечать статті 13 Конституції 
України, якою встановлюються гарантії державного захисту прав усіх суб'єктів 
права власності і господарювання та їх рівність перед законом. Навіть без 
запропонованого механізму, держава, через широку систему організаційно-
господарських повноважень відповідних органів управління, має вирішальний 
вплив на господарську діяльність господарської організації державного сектора 
економіки, в т.ч. при прийнятті рішень про нарахування дивідендів/. 

97. На суму несвоєчасно сплачених коштів (частини чистого 
прибутку) до державного бюджету контролюючими органами 
нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду 
Державного бюджету України з розрахунку подвійної облікової 
ставки Національного банку України від суми недоплати, 
розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з 
наступного дня після настання строку платежу і по день сплати 
включно.

98. Суб’єкти управління об’єктами державної власності 
забезпечують реалізацію дивідендної політики держави стосовно 
господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні 
права держави, шляхом здійснення відповідних заходів щодо 
прийняття в межах корпоративних прав держави рішень про 
визначення розміру, порядку та строків виплати дивідендів 
господарськими товариствами згідно з їх установчими документами 
та законодавством.

99. Стаття 21. До законодавчого врегулювання питання 
функціонування Верховного Суду України утримання суддів 
Верховного Суду України та працівників його апарату здійснюється 
в межах бюджетних призначень, передбачених Верховному Суду.

-146- Н.д.Демченко С.О. (Реєстр.картка №29)
    Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272)
    Н.д.Дирдін М.Є. (Реєстр.картка №132)
    Н.д.Павліш П.В. (Реєстр.картка №182)
    Н.д.Фріс І.П. (Реєстр.картка №84)
    Н.д.Совгиря О.В. (Реєстр.картка №343)
    Н.д.Ватрас В.А. (Реєстр.картка №295)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Арахамія Д.Г. (Реєстр.картка №229)
    Н.д.Торохтій Б.Г. (Реєстр.картка №326)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)

Статтю 21 викласти в такій редакції:
«Стаття 21. До виконання Верховною Радою України рішення 

Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 утримання 
суддів Верховного Суду України та працівників його апарату здійснюється в 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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межах бюджетних призначень, передбачених Верховному Суду.» 

100. Стаття 22. Установити, що у 2022 році для всіх категорій 
працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери, 
державних органів розмір заробітної плати (грошового 
забезпечення) може змінюватися виключно в межах бюджетних 
призначень на оплату праці, передбачених у державному бюджеті.

-147- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Вилучити статтю 22

Відхилено

-148- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
Вилучити статтю 22

Відхилено

-149- Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
Вилучити статтю 22

Відхилено

-150- Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
Вилучити статтю 22

Відхилено

-151- Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
Вилучити статтю 22

Відхилено

-152- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
Вилучити статтю 22

Відхилено

-153- Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
Вилучити статтю 22

Відхилено

-154- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
Вилучити статтю 22

Відхилено

101. Стаття 23. Установити, що у 2022 році, як виняток з положень 
статті 242 Бюджетного кодексу України, кошти спеціального фонду 
державного бюджету, передбачені на здійснення заходів, визначених 
пунктом 4 частини третьої статті 242 Бюджетного кодексу України, 
спрямовуються на фінансове забезпечення оновлення рухомого 
складу для перевезення пасажирів та модернізацію залізничної 
інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень.

-155- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Статтю 23 законопроекту виключити. 

Враховано

-156- Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
Статтю 23 законопроекту вилучити і спрямувати видатки, передбачені у 

додатку № 3 до законопроекту за бюджетною програмою Мінінфраструктури за 
КПКВК 3101270 „Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та 
модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських 
перевезень” у сумі 3.851.804 тис. грн, на фінансове забезпечення заходів із 
забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до положень статті 24-2 
Бюджетного кодексу України. /за пропозицією Рахункової палати/.

Враховано в іншій редакції
/зменшено видатки за 
кодом 3101270 на 
3.305.912,7 тис. грн і 
передбачено у такій сумі 
видатки за відповідною 
програмою щодо безпеки 
дорожнього руху/ 

-157- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)

Враховано
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    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Статтю 23 - виключити. Кошти Державного дорожнього фонду мають 
спрямовуватися на визначені Бюджетному кодексом напрями, а оновлення 
рухомого складу для перевезення пасажирів залізничним транспортом та 
модернізацію залізничної інфраструктури має здійснюватися за кошти 
прибуткового державного підприємства «Укрзалізниця», у тому числі з 
використанням механізму надання державних гарантій. 

-158- Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

1. Статтю 23 проекту Закону виключити.
2. Пункт третій розділу «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити 

новим абзацом такого змісту:
«частини одинадцятої статті 3 Закону України «Про джерела фінансування 

дорожнього господарства» (Відомості Верховної Ради, 1998, № 14, ст.60 із 
наступними змінами).

3. Доповнити розділ «Прикінцеві положення» законопроекту новим пунктом 
такого змісту:

«Установити, що у 2022 році головним розпорядником коштів державного 
дорожнього фонду, які спрямовуються на фінансове забезпечення заходів із 
забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм, є 
Міністерство внутрішніх справ України».

4. Внести відповідні зміни до додатків до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2022 рік». 

Враховано частково
/у частині виключення 
статті 23 законопроекту/
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-159- Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Здебський Ю.В. (Реєстр.картка №172)
    Н.д.Мезенцева М.С. (Реєстр.картка №168)
    Н.д.Кінзбурська В.О. (Реєстр.картка №171)

Статтю 23 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Установити, що у 2022 році, як виняток з положення статті ст.24-2 

Бюджетного кодексу України, кошти спеціального фонду державного бюджету, 
передбачені на здійснення заходів, визначених пунктом 4 частини третьої статті 
ст.24-2 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на фінансове забезпечення 
оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів, у тому числі розвиток 
комунальної інфраструктури міста Харкова шляхом закупівлі нових тролейбусів 
у сумі 100.000 тис. гривень за рішенням Кабінету Міністрів України (у разі 
потреби з відкриттям нових бюджетних програм, включаючи трансферти 
місцевим бюджетам), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань 
бюджету, та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку 
пасажирських перевезень. 

Відхилено

-160- Н.д.Мезенцева М.С. (Реєстр.картка №168)
Статтю 23 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Установити, що у 2022 році, як виняток з положення статті ст.24-2 

Бюджетного кодексу України, кошти спеціального фонду державного бюджету, 
передбачені на здійснення заходів, визначених пунктом 4 частини третьої статті 
ст.24-2 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на фінансове забезпечення 
оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів, у тому числі розвиток 
комунальної інфраструктури міста Харкова шляхом закупівлі нових тролейбусів 
у сумі 100.000 тис. грн за рішенням Кабінету Міністрів України (у разі потреби з 
відкриттям нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим 
бюджетам), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, 
та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських 
перевезень». 

Відхилено

-161- Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Здебський Ю.В. (Реєстр.картка №172)
    Н.д.Мезенцева М.С. (Реєстр.картка №168)
    Н.д.Кінзбурська В.О. (Реєстр.картка №171)

Статтю 23 законопроекту доповнити абзацом:
«Установити, що у 2022 році, як виняток з положення статті ст.24-2 

Бюджетного кодексу України, кошти спеціального фонду державного бюджету, 
передбачені на здійснення заходів, визначених пунктом 2 частини третьої статті 
ст. 24-2 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах, місцевим бюджетам адміністративно-територіальних 
одиниць, які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом». 

Відхилено

-162- Н.д.Мезенцева М.С. (Реєстр.картка №168)
Статтю 23 законопроекту доповнити абзацом:
«Установити, що у 2022 році, як виняток з положення статті ст.24-2 

Бюджетного кодексу України, кошти спеціального фонду державного бюджету, 
передбачені на здійснення заходів, визначених пунктом 2 частини третьої статті 
ст.24-2 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на фінансове забезпечення 

Відхилено
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будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах, місцевим бюджетам адміністративно-територіальних 
одиниць, які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом». 

-163- Комітет з питань транспорту та інфраструктури
Передбачені, як виняток зі статті 24-2 Бюджетного кодексу України у 2022 

році, 5% надходжень Державного дорожнього фонду, спрямованих на оновлення 
рухомого складу та модернізацію АТ «Укрзалізниця», розподілити таким чином: 
3,5% - за кодом 3107020 /на фінансове забезпечення заходів Державної програми 
підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року/; 0,5% 
- за кодом 3101270 /на продовження оновлення рухомого складу АТ 
»Укрзалізниця»/; 1% - за кодом 3101210 /на забезпечення безпеки на морському 
та річковому транспорті/.

Враховано частково
/у частині спрямування 
відповідних коштів на заходи 
із забезпечення безпеки 
дорожнього руху/

-164- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Розподілити надходження державного дорожнього фонду, які, як виняток, 
спрямовуються на оновлення рухомого складу та модернізацію АТ 
«Укрзалізниця», за такими напрямами:

1% - за кодом 3101210 у обсязі 661,2 млн грн, у тому числі видатки споживання 
- на 141,8 млн грн, видатки розвитку - на 430,5 млн грн;

0,5% - за кодом 3101270 у обсязі 330,6 млн грн;
2% - за кодом 3107020 у обсязі 1.314,1 млн грн;
1,5 % - за новою бюджетною програмою «Впровадження, утримання та 

розвиток системи збору плати за використання автомобільних доріг загального 
користування транспортними засобами повною масою 12 тонн і більше» у обсязі 
1.000 млн грн. 

Враховано частково
/у частині спрямування 
відповідних коштів на заходи 
із забезпечення безпеки 
дорожнього руху/

-165- Комітет з питань транспорту та інфраструктури
Передбачити врегулювання питання використання залишку коштів за 

бюджетною програмою «Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки 
дорожнього руху відповідно до державних програм», який утвориться станом на 
31.12.2021 року. 

Враховано в іншій редакції
/таке питання не потребує 
додаткового врегулювання у 
зв’язку з виключенням 
статті 23 законопроекту/

102. Стаття 24. Надати Міністерству фінансів України право 
здійснювати правочини з державними деривативами, включаючи їх 
обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, у тому числі, як виняток з 
положень частини першої статті 16 Бюджетного кодексу України, за 
рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, встановлені 
додатком № 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням 
граничного обсягу державного боргу. Умови таких правочинів 
визначаються Кабінетом Міністрів України.

-166- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)

Відхилено
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    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У статті 24 виключити слова «випуск, », «та продаж, ». 

103. На обсяг здійснених державних запозичень Міністерство 
фінансів України збільшує відповідні показники фінансування 
державного бюджету понад обсяги, встановлені додатком № 2 до 
цього Закону.

104. Стаття 25. Установити, що у 2022 році, як виняток з положень 
частин третьої та сьомої статті 331 та пункту 41 частини першої статті 
38 Бюджетного кодексу України, державні капітальні вкладення на 
розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на 
2022 рік передбачаються за бюджетною програмою Міністерства 
економіки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 
“Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію 
державних інвестиційних проектів” (код 1211120) та розподіляються 
у 2022 році між головними розпорядниками бюджетних коштів за 
рішенням Кабінету Міністрів України (яке може передбачати 
визначення нових бюджетних програм) на підставі рішення 
Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів.

-167- Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
Статтю 25 законопроекту вилучити і розподілити у додатку № 3 до 

законопроекту видатки за бюджетною програмою Мінекономіки за КПКВК 
1211120 «Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію 
державних інвестиційних проектів» у сумі 2.717.275,2 тис. грн між головними 
розпорядниками бюджетних коштів. /за пропозицією Рахункової палати/.

Враховано

-168- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)

Враховано
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    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Статтю 25 - виключити, а відповідні бюджетні призначення (Державні 
капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних 
проектів) мають бути розподілені серед головних розпорядників бюджетних 
коштів - виконавців зазначених державних інвестиційних проектів. 

-169- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Северин С.С. (Реєстр.картка №39)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Статтю 25 та видатки за бюджетною програмою 1211120 у сумі 2.717.275 тис 
грн виключити, здійснивши розподіл таких коштів між відповідними 
бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів на підставі 
рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів, 
враховуючи, що запропоноване положення не відповідає частинам третій та 
сьомій статті 33-1, пункту 4-1 частини першої статті 38 Бюджетного кодексу 
України. 

Враховано

-170- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Статтю 25 законопроекту виключити та видатки загального фонду за кодом 
1211120 у обсязі 2.717.275 тис. грн виключити, здійснивши відповідно до вимог 
статті 33-1 Бюджетного кодексу розподіл таких коштів між відповідними 
бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету 
на підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних 
проектів (з внесенням відповідних змін до додатка № 3 до законопроекту) /для 
приведення у відповідність до вимог Бюджетного кодексу України/.

Враховано

-171- Н.д.Мазурашу Г.Г. (Реєстр.картка №203)
    Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)

Доповнити новою статтею такого змісту:
«Установити, що у 2022 році заробітна плата керівного складу спеціалізованих 

антикорупційних органів, що фінансуються з державного бюджету, в частині 
преміювання, виплат надбавок за високі досягнення у праці, за виконання 
особливо важливих завдань та інших заохочувальних виплат здійснюватиметься 

Відхилено
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у першому півріччі 2022 року в межах сум, що надійшли до державного бюджету 
за підсумками 2021 року (у другому півріччі 2022 року - за підсумками першого 
півріччя 2022 року) від реалізації майна (коштів), конфіскованого за рішенням 
суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупційним правопорушення, 
від надходжень від управління (реалізації) арештованими протягом відповідного 
періоду активами, від штрафів за порушення законодавства про запобігання 
корупції, що призвели до завдання майнової шкоди державі.

Економія коштів фонду оплати праці, що утворюватиметься відповідно до 
частини першої цієї статті за підсумками 2022 року, направлятиметься до 
державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки». 

-172- Н.д.Мазурашу Г.Г. (Реєстр.картка №203)
    Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)

Доповнити новою статтею такого змісту:
«Установити, що у 2022 році Кабінет Міністрів Україні затверджує фінансові 

плани суб’єктів господарювання державного сектору економіки в частині фонду 
оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній власності, членів 
правління, наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору 
економіки у частині фонду оплати праці, а саме: преміювання, виплат доплат, 
надбавок та інших заохочувальних заходів (виплат під час звільнення), лише у 
разі прибутковості підприємства (відсутності збитків) за підсумками 2021 року, і 
не виходячи за межі 20% від суми прибутку, відрахованого підприємством до 
бюджету.

У разі збитковості суб’єктів господарювання державного, комунального 
секторів економіки заборонити встановлювати заробітні плати (з надбавками, 
підвищеннями, преміями) розміром вище п’яти мінімальних заробітних плат, 
встановлених в Україні станом на початок відповідного місяця, а також 
збільшувати посадові оклади керівникам, членам правління та наглядових рад 
відповідних суб’єктів господарювання». 

Відхилено

-173- Н.д.Богданець А.В. (Реєстр.картка №163)
Доповнити проект Закону новою статтею 26 такого змісту:
"Стаття 26. З метою забезпечення соціальної справедливості, економії коштів 

державного бюджету, установити, що у 2022 році: місячний розмір заробітної 
плати (грошового забезпечення, відшкодування, премій, будь-яких інших виплат, 
передбачених законодавством) державних службовців, службовців місцевого 
самоврядування, керівників та працівників державних органів, підприємств, 
установ на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу", 
членів наглядових рад, членів правління, керівників, працівників господарських 
товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) належать 
державі, та господарських товариств, 100 відсотків акцій (часток) яких належать 
господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, не 
може перевищувати 15 розмірів мінімальної заробітної плати;

вартість автомобілів, які закуповуються за кошти державного бюджету 
України, кошти місцевих бюджетів, господарських товариств, у статутному 
капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) належать державі, та господарських 
товариств, 100 відсотків акцій (часток) яких належать господарським 
товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, не може 
перевищувати 100 розмірів мінімальної заробітної плати;

забороняється витрачання бюджетних коштів на публічні закупівлі, пов'язані 
з висвітленням діяльності органів державної влади у засобах масової інформації, 

Відхилено
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мережі Інтернет, соціальних мережах за винятком публікації офіційної 
інформації в межах видатків відповідному розпоряднику бюджетних коштів.". 

-174- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Доповнити законопроект новою статтею такого змісту: 
«Стаття 26. Дозволити Міністерству оборони України у 2022 році для 

забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних 
Сил України продовжити до 31 грудня 2022 року у межах відповідних бюджетних 
асигнувань Міністерства оборони України строк дії договорів про закупівлю 
послуг з організації харчування, які діяли у 2021 році.». 

Відхилено

-175- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Доповнити законопроект статтею 26 такого змісту:
«Стаття 26. Розподіл коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за 

бюджетними програмами «Будівництво (придбання) житла для 
військовослужбовців Державної прикордонної служби України» (код 1002070), 
«Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії 
України» (код 1003090), «Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і 
начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій» 
(код 1006110), «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців 
Збройних Сил України» (код 2101190), «Будівництво (придбання) житла для 
військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони 
України» (код 5961040), «Будівництво (придбання) житла для 
військовослужбовців Служби безпеки України» (код 6521100), «Будівництво 
(придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони 
України» (код 6601030), «Будівництво (придбання) житла для співробітників 
Служби зовнішньої розвідки України» (код 6621030), «Будівництво (придбання) 
житла для військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України» (код 6641060) здійснюється за рішенням Кабінету 
Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань 
бюджету.

Про використання коштів державного бюджету за зазначеними бюджетними 
програмами у розрізі напрямів (об’єктів, заходів) відповідні головні 
розпорядники коштів державного бюджету щокварталу інформують Комітет 
Верховної Ради України з питань бюджету.» 

Відхилено

-176- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Доповнити законопроект новими статтями такого змісту:
«Стаття__. Міністерство фінансів України для підготовки пропозицій щодо 

розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи 
пропозиції щодо об'єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок цієї 

Враховано частково
/у частині статті щодо 
розподілу субвенції на 
здійснення заходів щодо 
соціально-економічного 
розвитку окремих територій 
та статті щодо розподілу 
коштів за бюджетними 
програмами у сфері освіти з 
урахуванням пропозицій №178 
і №179/
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субвенції) утворює комісію, до складу якої входять члени Комітету Верховної 
Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не 
менше 50 відсотків складу такої комісії). Міністерство фінансів України на 
підставі рішення цієї комісії подає Кабінету Міністрів України для затвердження 
пропозиції щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Стаття__. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об'єктами, 
заходами) за бюджетними програмами «Фонд розвитку закладів фахової 
передвищої та вищої освіти» (код 2201140), «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної 
професійної (професійно-технічної) освіти» (код 2211210), «Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна 
школа для кращих результатів» (код 2211260) Міністерство освіти і науки 
України утворює комісію, до складу якої включаються представники 
Міністерства освіти і науки України, члени Комітету Верховної Ради України з 
питань бюджету (не менше 33 відсотків складу комісії) та Комітету Верховної 
Ради України з питань освіти, науки та інновацій (не менше 33 відсотків складу 
комісії).

Стаття__. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об'єктами, 
заходами) за бюджетною програмою «Здійснення природоохоронних заходів, 
зокрема з покращення стану довкілля» (код 2701270) Міністерство захисту 
довкілля та природних ресурсів України утворює комісію, до складу якої 
включаються представники Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 
України та члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (не менше 
50 відсотків складу комісії). Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів України на підставі рішення цієї комісії подає Кабінету Міністрів 
України для затвердження пропозиції щодо розподілу коштів за напрямами 
(об'єктами, заходами) на здійснення природоохоронних заходів, зокрема з 
покращення стану довкілля.» 

-177- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Доповнити законопроект новою статтею такого змісту: 
«Стаття __. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами, 

заходами) за бюджетною програмою «Фонд розвитку закладів фахової 
передвищої та вищої освіти» (код 2201140) Міністерство освіти і науки України 
утворює комісію, до складу якої включаються представники Міністерства освіти 
і науки України, члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (не 
менше 33 відсотків від складу комісії) та Комітету Верховної Ради України з 
питань освіти, науки та інновацій (не менше 33 відсотків від складу комісії)». 

Враховано
/з урахуванням пропозицій 
№178 і №179/

-178- Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
    Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)

Враховано в іншій редакції
/без бюджетної програми за 
кодом 2211290 та з 
уточненням назви 
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    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
    Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)

Доповнити новою статтею 26 у такій редакції:
«Стаття 26. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами, 

заходами) за бюджетними програмами "Фонд розвитку закладів фахової 
передвищої та вищої освіти" (код 2201140), "Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної 
професійної (професійно-технічної) освіти" (код 2211210), "Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна 
школа для кращих результатів" (код 2211260), "Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів 
загальної середньої освіти" (код 2211290), "Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти" (код 
2211300) Міністерство освіти і науки України утворює комісії за кожною 
бюджетною програмою, до складу яких включаються представники Міністерства 
освіти і науки України, члени Комітету Верховної Ради України з питань 
бюджету (не менше 33 відсотків складу комісії) та Комітету Верховної Ради 
України з питань освіти, науки та інновацій (не менше 33 відсотків складу 
комісії)». 

бюджетної програми за 
кодом 2211300/

-179- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Доповнити новою статтею 26 у такій редакції:
«Стаття 26. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами, 

заходами) за бюджетними програмами "Фонд розвитку закладів фахової 
передвищої та вищої освіти" (код 2201140), "Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної 
професійної (професійно-технічної) освіти" (код 2211210), "Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна 
школа для кращих результатів" (код 2211260), "Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів 
загальної середньої освіти" (код 2211290), "Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти" (код 
2211300) Міністерство освіти і науки України утворює комісії за кожною 
бюджетною програмою, до складу яких включаються представники Міністерства 
освіти і науки України, члени Комітету Верховної Ради України з питань 
бюджету (не менше 33 відсотків складу комісії) та Комітету Верховної Ради 
України з питань освіти, науки та інновацій (не менше 33 відсотків складу 
комісії)». 

Враховано в іншій редакції
/без бюджетної програми за 
кодом 2211290 та з 
уточненням назви 
бюджетної програми за 
кодом 2211300/

-180- Комітет з питань молоді і спорту
Доповнити законопроект новою статтею такого змісту:
«Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами) за 

бюджетною програмою (код 3411220) «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури», Міністерство 
молоді та спорту України утворює комісію, до складу якої включаються 
представники Міністерства молоді та спорту України, члени Комітету Верховної 
Ради України з питань бюджету (не менше 33 відсотків складу комісії) та 

Відхилено
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Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту (не менше 33 відсотків 
складу комісії)». 

-181- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
Доповнити законопроект новою статтею такого змісту:
«Стаття 25-1. Установити, що фінансування видатків за бюджетними 

програмами «Погашення заборгованості за електричну енергію, яка утворилася 
на оптовому ринку електричної енергії, у зв’язку з постачанням до 30 квітня 2015 
року (включно) електричної енергії споживачам на тимчасово окупованих 
територіях Донецької та Луганської областей», «Державна підтримка 
підприємств вугільної промисловості на погашення заборгованості за спожиту 
електричну енергію» та «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету 
Донецької та Луганської областей на погашення заборгованості за електричну 
енергію підприємствами водопостачання, що знаходяться або постачають 
послуги на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей» 
здійснюється за рахунок надходжень до державного бюджету від сплати 
учасниками процедури погашення заборгованості узгоджених грошових 
зобов’язань (в тому числі розстрочених та/або відстрочених), податкового боргу 
(в тому числі розстроченого та/або відстроченого), з урахуванням штрафних 
(фінансових) санкцій, штрафів, пені та процентів, нарахованих на суму такого 
боргу, з податку на прибуток, податку на додану вартість, дивідендів, рентної 
плати за користування надрами для видобування корисних копалин (природного 
газу, газового конденсату), акцизного податку з реалізації виробленої 
електричної енергії, із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних 
унітарних підприємств та їх об’єднань.». 

Відхилено

-182- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Доповнити законопроект новою статтею 26 такого змісту:
"Стаття 26. Здійснити розподіл 40% коштів субвенції з державного бюджету 

обласним бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в обсязі 
10.000.000 тис грн відповідно до протяжності вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах станом на 1 січня 2021 року згідно з додатком № 
6".

Одночасно, в додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 3131090 

Відхилено
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"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах" збільшити плановий обсяг асигнувань на 
10.000.000 тис грн, змінивши цифри "23.141.388,8" цифрами "33.141.388,8", а 
також збільшивши відповідні арифметичні підсумки загального обсягу 
асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Одночасно, в додаток 6 до законопроекту доповнити колонкою «Субвенція на 
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах", в якій 10.000.000 тис грн 
розподілити між бюджетами міст та об'єднаних територіальних громад, які мають 
прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, відповідно до 
протяжності вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах станом на 
1 січня 2022 року.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути додаткові 
надходження 20 млрд грн від збільшення частини прибутку Нацбанку, яка 
зараховується до державного бюджету, а також частина коштів, отриманих від 
МВФ у рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні світової 
економіки, яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. 

-183- Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
Доповнити новою статтею 26 у такій редакції: «Включити до проекту Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» бюджетну програму 
«Фінансова підтримка державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» на суму 
13,65 млрд. грн, з метою виконання покладених спеціальних обов’язків для 
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 
електричної енергії згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 
05.06.2019 № 483 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних 
обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної 
енергії» та з урахуванням внесення змін згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.08.2021 № 859 до п. 16 Положення щодо джерел фінансування 
витрат виробників за виконання спеціальних обов’язків у вигляді відповідної 
компенсації, порядок здійснення якої визначається Кабінетом Міністрів України. 

Відхилено

-184- Н.д.Галайчук В.С. (Реєстр.картка №268)
Законопроект доповнити новою статтею такої редакції:
«Стаття _. За бюджетною програмою «Назва» (код) 2501450 держава 

викуповує 90 відсотків путівок дитячих центрів «Артек», «Молода гвардія» і 
табір «Соколята». Решта путівок реалізується зазначеними дитячими таборами 
без залучення третіх осіб». 

Відхилено

-185- Н.д.Соломчук Д.В. (Реєстр.картка №257)
Доповнити законопроект новою статтею такого змісту: 
«Стаття 25. Установити, що у 2022 році кошти у сумі не менше 6.000 тис. грн. 

спрямовуються Національній Академії Аграрних наук України для створення на 
базі Інституту зрошуваного землеробства першого в Україні карбонового 
полігону, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.». 

Відхилено

-186- Н.д.Яценко А.В. (Реєстр.картка №200)
Доповнити законопроект статтею такого змісту: 

Відхилено
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«Стаття ___. Кабінету Міністрів України передбачити субвенцію з державного 
бюджету бюджету Уманської міської територіальної громади в обсязі 200.000 
тис. грн на соціально-економічний розвиток міста Умань Черкаської області як 
центру міжнародного паломництва».

Джерела покриття запропонованої пропозиції визначити за рахунок 
зменшення інших бюджетних програм. 

-187- Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Яценко А.В. (Реєстр.картка №200)
    Н.д.Савченко О.С. (Реєстр.картка №290)

Доповнити законопроект статтею такого змісту: 
«Стаття ___. Кабінету Міністрів України передбачити субвенцію з державного 

бюджету бюджету Уманської міської територіальної громади в обсязі 200.000 
тис. грн на соціально-економічний розвиток міста Умань Черкаської області».

Джерела покриття запропонованої пропозиції визначити за рахунок 
зменшення інших бюджетних програм. 

Відхилено

-188- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Створити Міністерству інфраструктури України у складі державного бюджету 
на постійній основі три державні фонди:

1) фонд внутрішніх водних шляхів в орієнтовному обсязі 1.000 млн грн 
/джерела формування: частина сум рентної плати (35%) за спеціальне 
використання води, що сплачує ПрАТ «Укргідроенерго», 1% коштів державного 
дорожнього фонду, митні платежі, які сплачуються при поміщенні суден у 
митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від 
оподаткування (відсоток від ринкової вартості)/;

2) фонд залізничного транспорту в орієнтовному обсязі 14.700 млн грн 
/джерела формування: ПДВ із пасажирських вантажних перевезень, концесійні 
платежі, інші адміністративні платежі, 2% від загальнодержавних надходжень від 
ПДФО, дивіденди АТ «Укрзалізниця», податок на прибуток УЗ та афілійованих 
підприємств, кошти від передачі в оренду державного майна/;

3) авіаційний фонд в орієнтовному обсязі 1.000 млн грн /джерела формування: 
дивіденди державних аеропортів, оренда майна державних аеропортів у розмірі 
70 % від загальної суми орендної плати, які сплачуються до загального фонду, 
податок на прибуток суб'єктів авіаційної діяльності незалежно від форми 
власності, адміністративні штрафи, які накладає Державіаслужба, новий 
інфраструктурний збір з пасажирів у розмірі 2,5 Євро, адміністративні послуги 
Державного агентства розвитку туризму, ПДВ за внутрішні авіа перевезення/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

105. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
106. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року.
107. 2. Додатки № 1-8 до цього Закону є його невід’ємною частиною.
108. 3. Зупинити на 2022 рік дію: -189- Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)

Пункт 3 Прикінцевих положень законопроекту вилучити. /за пропозицією 
Рахункової палати/.

Відхилено

-190- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)

Відхилено
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    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Частину третю Прикінцевих положень - виключити, як неконституційну. 

-191- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Северин С.С. (Реєстр.картка №39)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Виключити пункт 3 Прикінцевих положень законопроекту, враховуючи, що 
запропоновані положення не відповідають частині четвертій статті 153 
Регламенту Верховної Ради України, згідно з якою проект закону про Державний 
бюджет України на наступний рік не може містити положень про зупинення дії 
чи внесення змін до законів. Крім того, рішеннями Конституційного Суду 
України № 6-рп/2007 та № 10-рп/2008 визначено, що законом про державний 
бюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи 
скасовувати їх, оскільки з об’єктивних причин це створює протиріччя у 
законодавстві, і як наслідок - скасування та обмеження прав і свобод людини і 
громадянина. 

Відхилено

-192- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац перший пункту 3 Прикінцевих положень виключити. 

Відхилено

-193- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Абзац перший пункту 3 Прикінцевих положень виключити. 

Відхилено

109. абзаців другого і третього частини першої статті 14 Бюджетного 
кодексу України;

-194- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац другий пункту 3 Прикінцевих положень виключити. 

Відхилено

-195- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Абзац другий пункту 3 Прикінцевих положень виключити. 

Відхилено
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110. абзацу другого частини першої статті 18 Бюджетного кодексу 
України;

-196- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац третій пункту 3 Прикінцевих положень виключити. 

Відхилено

-197- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Абзац третій пункту 3 Прикінцевих положень виключити. 

Відхилено

111. частини другої статті 18 Закону України “Про судову експертизу” 
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232; 2017 р., 
№ 48, ст. 436; 2018 р., № 6-7, ст. 43) щодо розміру посадових окладів 
судових експертів;

-198- Комітет з питань правової політики
Абзац четвертий пункту 3 розділу «Прикінцеві положення» виключити

Відхилено

-199- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац четвертий пункту 3 Прикінцевих положень виключити. 

Відхилено

-200- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Абзац четвертий пункту 3 Прикінцевих положень виключити. 

Відхилено

-201- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Абзац четвертий пункту 3 розділу "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ" виключити. 

Відхилено

112. частини першої статті 121, частин першої, другої і п’ятої статті 122 
Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну 
безпеку” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 
2010 р., № 1, ст. 3; 2013 р., № 14, ст. 90; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 

-202- Н.д.Герус А.М. (Реєстр.картка №242)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)

Відхилено
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2020 р., № 28, ст. 188);     Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Горобець О.С. (Реєстр.картка №95)

Виключити із пункту 3 Прикінцевих положень абзац п’ятий

-203- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац п’ятий пункту 3 Прикінцевих положень виключити. 

Відхилено

-204- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Абзац п’ятий пункту 3 Прикінцевих положень виключити. 

Відхилено

-205- Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)

Виключити абзац п’ятий пункту 3 розділу «Прикінцеві положення» 
законопроекту. 

Відхилено

-206- Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
Виключити абзац пункту 3 Прикінцевих положень щодо зупинення на 2022 

рік дії таких законів України: частини першої статті 12-1, частин першої, другої і 
п’ятої статті 12-2 Закону України «Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку». 

Відхилено

113. абзацу першого частини п’ятої статті 4 Закону України “Про 
державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” 
(Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 5, ст. 31);

-207- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
У пункті 3 розділу «Прикінцеві положення» законопроекту виключити слова 

«абзацу першого частини п’ятої статті 4 Закону України «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення» (Відомості Верховної Ради 
України, 2018 р., №5, ст.31)». 

Відхилено

-208- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац шостий пункту 3 Прикінцевих положень виключити. 

Відхилено

-209- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Абзац шостий пункту 3 Прикінцевих положень виключити. 

Відхилено

114. статті 35 Закону України “Про Центральну виборчу комісію” 
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2020 р., 
№ 7-9, ст. 48, № 36, ст. 273);

-210- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац сьомий пункту 3 Прикінцевих положень виключити. 

Відхилено

-211- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Абзац сьомий пункту 3 Прикінцевих положень виключити. 

Відхилено

115. пунктів 1-3 частини першої статті 3, частини другої статті 4, 
пункту 3 розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Закону 
України “Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що 
утворилася на оптовому ринку електричної енергії” (Відомості 
Верховної Ради України, 2020 р., № 47, ст. 407);

-212- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)
Абзац 8 пункту 3 Прикінцевих положень законопроекту - виключити. 

Відхилено

-213- Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Магомедов М.С. (Реєстр.картка №45)

Відхилено
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    Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
    Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)

Виключити абзац восьмий пункту 3 Розділу «Прикінцеві положення» 
законопроекту. 

-214- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
Виключити у законопроекті абзац восьмий пункту 3 Розділу «Прикінцеві 

положення». 

Відхилено

-215- Н.д.Герус А.М. (Реєстр.картка №242)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Горобець О.С. (Реєстр.картка №95)

Виключити із пункту 3 Прикінцевих положень абзац восьмий

Відхилено

-216- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац восьмий пункту 3 Прикінцевих положень виключити. 

Відхилено

-217- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Абзац восьмий пункту 3 Прикінцевих положень виключити. 

Відхилено

-218- Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
Виключити абзац пункту 3 Прикінцевих положень щодо зупинення на 2022 

рік дії таких законів України: пунктів 1-3 частини першої статті 3, частини другої 
статті 4, пункту 3 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на 
оптовому ринку електричної енергії». 

Відхилено

116. частини третьої статті 8 Закону України “Про альтернативні 
джерела енергії” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, 
ст. 155; 2020 р., № 50, ст. 456);

-219- Н.д.Марусяк О.Р. (Реєстр.картка №276)
    Н.д.Торохтій Б.Г. (Реєстр.картка №326)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Чорноморов А.О. (Реєстр.картка №131)

Вилучити із тексту законопроекту абзац дев’ятий пункту 3 Прикінцевих 
положень законопроекту (не зупиняти на 2022 рік дію частини третьої статті 8 
Закону України “Про альтернативні джерела енергії”).

Відхилено

-220- Н.д.Герус А.М. (Реєстр.картка №242)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Горобець О.С. (Реєстр.картка №95)

Відхилено
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Виключити із пункту 3 Прикінцевих положень абзац дев’ятий

-221- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Виключити абзац дев’ятий частини 3 розділу «Прикінцеві положення» 
законопроекту. 

Відхилено

-222- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац дев’ятий пункту 3 Прикінцевих положень виключити. 

Відхилено

-223- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Абзац дев’ятий пункту 3 Прикінцевих положень виключити. 

Відхилено

-224- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Внести зміни до Розділу «Прикінцеві положення», зокрема: виключити абзац 

дев’ятий пункту 3, яким призупиняється дія частини третьої статті 8 Закону 
України «Про альтернативні джерела енергії» (Відомості Верховної Ради 
України, 2003 р., № 24, ст. 155; 2020 р., № 50, ст.456). 

Відхилено

117. абзацу п’ятого пункту 4 розділу II “Прикінцеві та перехідні 
положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законів 
України щодо удосконалення умов підтримки виробництва 
електричної енергії з альтернативних джерел енергії” (Відомості 
Верховної Ради України, 2020 р., № 50, ст. 456);

-225- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)
Абзац 10 пункту 3 Прикінцевих положень законопроекту - виключити. 

Відхилено

-226- Н.д.Герус А.М. (Реєстр.картка №242)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Горобець О.С. (Реєстр.картка №95)

Виключити із пункту 3 Прикінцевих положень абзац десятий

Відхилено

-227- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)

Відхилено



стор.   61
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Виключити абзац десятий частини 3 розділу «Прикінцеві положення» 
законопроекту. 

-228- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац десятий пункту 3 Прикінцевих положень виключити. 

Відхилено

-229- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Абзац десятий пункту 3 Прикінцевих положень виключити. 

Відхилено

118. частини дев’ятої статті 12 Закону України “Про Національну раду 
України з питань телебачення і радіомовлення” (Відомості 
Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2021 р., № 35, ст. 
295).

-230- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Абзац одинадцятий пункту 3 Прикінцевих положень виключити. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-231- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Абзац одинадцятий пункту 3 Прикінцевих положень виключити. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-232- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Виключити абзац одинадцятий пункту 3 Розділу «Прикінцеві положення», 
яким передбачено призупинення частини дев’ятої статті 12 Закону України «Про 
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» («Розмір 
посадових окладів державних службовців апарату дорівнює трьом розмірам 
посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для державних 
службовців, які займають відповідні посади Секретаріату Кабінету Міністрів 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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України»), як такий, що прямо протирічить частині 4 статті 153 Закону України 
«Про Регламент Верховної Ради України». 

-233- Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
Пункт 3 розділу «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнити новим абзацом 

такого змісту:
«частини третьої статті 14 Закону України «Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України». 

Відхилено

-234- Н.д.Галайчук В.С. (Реєстр.картка №268)
Пункт 3 Прикінцевих положень законопроекту доповнити абзацом 12 такого 

змісту: «абзацу другого частини 2 статті 1 Закону України «Про державну 
підтримку та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода 
гвардія». 

Відхилено

-235- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Пункт 3 розділу «Прикінцеві положення» доповнити новою частиною 
наступного змісту:

«частини першої статті 12 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з 
дітьми» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 5, ст.21);» 

Відхилено

119. 4. Міністерству оборони України, Державній спеціальній службі 
транспорту України, Головному управлінню розвідки Міністерства 
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оборони України, Національній поліції України, Національній 
гвардії України, Адміністрації Державної прикордонної служби 
України, Службі зовнішньої розвідки України, Адміністрації 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій 
передбачати у межах видатків державного бюджету на їх утримання 
на відповідний рік протягом строку дії відповідних господарських 
договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг для виконання 
програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки 
держави, необхідні кошти для їх оплати, включаючи щомісячну 
сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими 
під державні гарантії суб’єктами господарювання - резидентами 
України.

120. Міністерство оборони України, Державна спеціальна служба 
транспорту України, Головне управління розвідки Міністерства 
оборони України, Національна поліція України, Національна гвардія 
України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, 
Служба зовнішньої розвідки України, Адміністрація Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, 
Державна служба України з надзвичайних ситуацій беруть бюджетні 
зобов’язання за програмами, пов’язаними із підвищенням 
обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням 
кредитів (позик) під державні гарантії суб’єктами господарювання - 
резидентами України, а Державна казначейська служба України 
реєструє такі бюджетні зобов’язання у межах відповідних 
господарських договорів та наданих на зазначену мету державних 
гарантій.

121. 5. Установити, що у 2022 році фінансове забезпечення закладів 
охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства 
охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук 
України, Державного управління справами, Національної академії 
наук України, Міністерства соціальної політики України та не 
уклали з Національною службою здоров’я України договір про 
медичне обслуговування населення за програмою медичних 
гарантій, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету за 
бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних 
коштів, до сфери управління яких належать такі заклади охорони 
здоров’я.

122. 6. Кабінету Міністрів України забезпечувати утворення органів 
виконавчої влади та/або виконання органами виконавчої влади 
додаткових повноважень в межах граничної чисельності працівників 
системи органів виконавчої влади.

123. 7. Установити, що норми абзацу восьмого пункту 14 розділу XI 
“Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну 
службу” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) 
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застосовуються до 31 грудня 2022 року.
-236- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Кабінету Міністрів України до прийняття законопроекту про державний 
бюджет на 2022 рік відповідно до чинного законодавства України затвердити нові 
набори продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг для основних 
соціальних і демографічних груп населення та відповідно передбачити видатки у 
проекті державного бюджету на 2022 рік. 

Відхилено

-237- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)

Доповнити розділ «Прикінцеві положення» пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України відповідно до чинного законодавства України та 

Конвенцій МОП, затвердити нові набори продуктів харчування, непродовольчих 
товарів і послуг для основних соціальних і демографічних груп населення та 
відповідно передбачити видатки у проекті Державного бюджету України на 2022 
рік для різкого збільшення розмірів державних соціальних стандартів і гарантів з 
метою реалізації конституційного права кожного громадянина на достатній 
рівень життя». 

Відхилено

-238- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
Доповнити розділ «Прикінцеві положення» пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України відповідно до вимог законів України та 

Конвенцій МОП, затвердити нові набори продуктів харчування, непродовольчих 
товарів і послуг для основних соціальних і демографічних груп населення та 
відповідно переглянути розміри основних державних соціальних стандартів і 
гарантій у бік збільшення з метою забезпечення реального виконання ними своїх 

Відхилено
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функцій та реалізації конституційного права кожного громадянина на достатній 
життєвий рівень для себе і своєї сім’ї». 

-239- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
Розділ «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити новою частиною 

наступного змісту:
«Кабінету Міністрів України забезпечити з 01.01.2022 року:
встановлення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду 

Єдиної тарифної сітки на рівні фактичного розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб для розрахунку розмірів посадових окладів за всіма 
тарифними розрядами ЄТС з відповідним зростанням фонду оплати праці». 

Відхилено

-240- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Розділ «Прикінцеві положення» доповнити новим пунктом такого змісту: 

«Кабінету Міністрів України забезпечити з 01.01.2021 року встановлення розміру 
посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 
рівні фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб для 
розрахунку розмірів посадових окладів за всіма тарифними розрядами ЄТС з 
відповідним зростанням фонду оплати праці». 

Відхилено

-241- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Доповнити розділ "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ" новим пунктом такого 
змісту:

Відхилено
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"Кабінету Міністрів України забезпечити з 01.01.2022 року:
- встановлення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду 

Єдиної тарифної сітки на рівні фактичного розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб для розрахунку розмірів посадових окладів за всіма 
тарифними розрядами ЄТС з відповідним зростанням фонду оплати праці.". 

-242- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Розділ «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити новою частиною 
наступного змісту:

«8. Кабінету Міністрів України з 1 січня 2022 року встановити розмір 
посадового окладу працівника І тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою 
на рівні фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, для 
розрахунку розмірів посадових окладів за всіма тарифними розрядами ЄТС, з 
відповідним збільшенням фонду оплати праці». 

Відхилено

-243- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
збільшення такої допомоги 
згідно з пропозицією №1149/
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    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття __. Установити, що у 2022 році допомога при народженні дитини 

надається у такому розмірі: на першу дитину - 100 000 гривень, на другу дитину 
- 150 000 гривень, на третю та кожну наступну дитину - 250 000 гривень.

Одноразова сума виплати при народженні дитини складає: при народженні 
першої дитини - 30000 гривень, при народженні другої дитини - 50000 гривень, 
при народженні третьої та кожної наступної дитини 80000 гривень. Решта суми 
допомоги при народженні дитини виплачується протягом наступних 36 місяців 
рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.» 

-244- Н.д.Абрамович І.О. (Реєстр.картка №363)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Доручити Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону України 
про Державний бюджет України на 2022 рік до другого читання передбачити 
встановлення нових розмірів допомоги при народженні дитини: при народженні 
першої дитини - 100 тисяч гривень; другої дитини - 200 тисяч гривень; третьої і 
кожної наступної дитини - 400 тисяч гривень.

Виплата допомоги при народженні дитини здійснюється одноразово у сумі: 
при народженні першої дитини - 25.000 гривень, при народженні другої дитини - 
50.000 гривень, при народженні третьої та кожної наступної дитини - 100.000 
гривень. Решта суми допомоги при народженні дитини виплачується протягом 
наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України. Допомога при народженні дитини надається у розмірі, 
встановленому на дату народження дитини.

У зв’язку із зазначеним збільшити видатки Міністерства соціальної політики 
України за бюджетною програмою 2501030 «Виплата деяких видів допомог, 
компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям 
населення» та внести зміни до статті 12 Закону України «Про державну допомогу 
сім’ям з дітьми».

Джерелом покриття відповідних видатків державного бюджету пропонується 
визначити додаткові надходження від детінізації ринку алкогольної та тютюнової 
продукції. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання питання 
збільшення такої допомоги 
згідно з пропозицією №1149/

-245- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)

Відхилено
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    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Розділ "Прикінцеві положення" законопроекту доповнити новою частиною 
наступного змісту:

«9. Кабінету Міністрів України установити, що найменший розмір посадового 
окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника (дошкільної освіти, 
загальної середньої освіти, професійної освіти, позашкільної освіти, фахової 
передвищої освіти, вищої освіти) становить:

- з 1 січня 2022 р. - 3,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 
на 1 січня 2022 року;

- з 1 січня 2023 р. - 4 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб 
на 1 січня 2023 року».

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути додаткові 
надходження 20 млрд грн від збільшення частини прибутку Нацбанку, яка 
зараховується до державного бюджету, а також частина коштів, отриманих від 
МВФ у рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні світової 
економіки, яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. 

-246- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)

Передбачити норму щодо списання заборгованості позики Пенсійного фонду 
України за отримані з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових 
касових розривів, яка складає на 1 серпня 2021 року 74,19 млрд. гривень. 

Відхилено

-247- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)

Відхилено
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    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Кабінету Міністрів України при доопрацюванні законопроекту передбачити 
норму щодо списання заборгованості позики Пенсійного фонду України за 
отримані з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових 
розривів, яка складає на 1 серпня 2021 року 74,19 млрд грн. 

-248- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Розділ "Прикінцеві положення" законопроекту доповнити новою частиною 
наступного змісту:

«10. Кабінету Міністрів України з 1 січня 2022 року запровадити обов’язкове 
державне страхування на випадок захворювання на інфекційну хворобу для 
працівників державних та комунальних закладів освіти»,

з внесенням відповідних змін до додатку № 3 до законопроекту.
Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути додаткові 

надходження 20 млрд грн від збільшення частини прибутку Нацбанку, яка 
зараховується до державного бюджету, а також частина коштів, отриманих від 
МВФ у рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні світової 
економіки, яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. 

Відхилено

-249- Н.д.Демченко С.О. (Реєстр.картка №29)
    Н.д.Костін А.Є. (Реєстр.картка №329)
    Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272)
    Н.д.Дирдін М.Є. (Реєстр.картка №132)
    Н.д.Павліш П.В. (Реєстр.картка №182)
    Н.д.Фріс І.П. (Реєстр.картка №84)
    Н.д.Совгиря О.В. (Реєстр.картка №343)
    Н.д.Ватрас В.А. (Реєстр.картка №295)

Відхилено
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    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Арахамія Д.Г. (Реєстр.картка №229)
    Н.д.Торохтій Б.Г. (Реєстр.картка №326)

За умови недостатнього фінансування пропозицій щодо збільшення видатків 
на для органів судової влади здійснити перерозподіл коштів за наступними 
пріоритетами.

1 - заробітна плата працівників судів (всіх) та працівників апаратів органів 
суддівського врядування, інших органів судової влади та нарахування на 
заробітну плату;

2 - суддівська винагорода і заробітна плата, що визначається спеціальними 
законами та відповідні нарахування на такі виплати;

3 - комунальні платежі судів та інших органів судової влади;
4 - забезпечення іншими поточними видатками для придбання (поштових 

марок, паперу, конвертів, канцелярських принад, поточного (невідкладного) 
ремонту, оплату оренди тощо);

5 - фінансове забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя;
6 - фінансове забезпечення діяльності Вищого антикорупційного суду 

України;
7 - фінансове забезпечення «критичних» капітальних видатків ДСА та 

Верховного Суду;
8 - фінансування мінімальних потреб на придбання предметів, обладнання;
9 - фінансове забезпечення «некритичних» капітальних видатків ДСА та 

Верховного Суду.
Дані пріоритети розроблені Робочою групою з питань забезпечення 

належного фінансування судової влади в Україні, учасниками якої є народні 
депутати України, представники головних розпорядників бюджетних коштів 
органів судової влади, Міністерства фінансів України та суддівської спільноти. 

-250- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)
Доповнити законопроект новою статтею такого змісту:
«Стаття___. Установити, що з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, як 

виняток з положень пункту 16-1 частини другої статті 29 та пункту 4-1 частини 
першої статті 69-1 Бюджетного кодексу України, екологічний податок, що 
сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на 
території Донецької та Луганської областей (крім екологічного податку, що 
справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) 
та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад 
установлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до 
спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі), зараховується у 
такій пропорції:

до загального фонду державного бюджету - 20 відсотків;
до спеціального фонду місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей 

- 80 відсотків, у тому числі до бюджетів місцевого самоврядування - 25 відсотків, 
обласних бюджетів - 55 відсотків.». 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-251- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
1. При підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 

2022 рік до другого читання, врахувати що:
1) до доходів загального фонду Державного бюджету України належить 

податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 цієї 
частини статті), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду можливості 
збільшення частки 
зарахування цього податку до 
бюджетів місцевого 
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України у розмірі 20 відсотків на відповідній території України (крім території 
міст Києва та Севастополя) та у розмірі 55 відсотків - на території міста Києва;

2) до доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських 
територіальних громад належать:

65 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній 
території (крім території міст Києва та Севастополя);

45 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста 
Києва та зараховується до бюджету міста Києва. 

самоврядувння/

-252- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
При підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 

2022 рік до другого читання, врахувати що:
1) до доходів загального фонду Державного бюджету України належить 

податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 цієї 
частини статті), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом 
України у розмірі 20 відсотків на відповідній території України (крім території 
міст Києва та Севастополя) та у розмірі 55 відсотків - на території міста Києва;

2) до доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських 
територіальних громад належать:

65 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній 
території (крім території міст Києва та Севастополя);

45 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста 
Києва та зараховується до бюджету міста Києва. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду можливості 
збільшення частки 
зарахування цього податку до 
бюджетів місцевого 
самоврядувння/

-253- Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)

Врахувати що, в 2022 році:
до доходів загального фонду Державного бюджету України належить податок 

на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 цієї частини 
статті), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України 
у розмірі 20 відсотків на відповідній території України (крім території міст Києва 
та Севастополя) та у розмірі 60 відсотків - на території міста Києва;

до доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських 
територіальних громад належать:

65 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній 
території (крім території міст Києва та Севастополя);

40 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста 
Києва та зараховується до бюджету міста Києва.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду можливості 
збільшення частки 
зарахування цього податку до 
бюджетів місцевого 
самоврядувння/

-254- Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду можливості 
збільшення частки 
зарахування цього податку до 
бюджетів місцевого 
самоврядувння/
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    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)
При підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 

2022 рік до другого читання, врахувати що: 1) до доходів загального фонду 
Державного бюджету України належить податок на доходи фізичних осіб (крім 
податку, визначеного пунктом 1-1 цієї частини статті), що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим кодексом України у розмірі 20 відсотків 
на відповідній території України (крім території міст Києва та Севастополя) та у 
розмірі 60 відсотків - на території міста Києва; 2) до доходів загального фонду 
бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад належать: - 65 
відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) 
згідно з Податковим кодексом України на відповідній території (крім території 
міст Києва та Севастополя); - 40 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що 
сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на 
території міста Києва та зараховується до бюджету міста Києва.

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань за викладеними 
пропозиціями можуть бути податкові надходження, акцизи, а також залишки 
коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 
З урахуванням зазначеного, передбачити відповідні зміни до статті 1 проекту 
Закону «Про Державний бюджет України на 2022 рік». 

-255- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
При підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 

2022 рік до другого читання, врахувати що:
1) до доходів загального фонду Державного бюджету України належить 

податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 цієї 
частини статті), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом 
України у розмірі 20 відсотків на відповідній території України (крім території 
міст Києва та Севастополя) та у розмірі 55 відсотків - на території міста Києва;

2) до доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських 
територіальних громад належать:

65 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній 
території (крім території міст Києва та Севастополя);

45 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста 
Києва та зараховується до бюджету міста Києва. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду можливості 
збільшення частки 
зарахування цього податку до 
бюджетів місцевого 
самоврядувння/

-256- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
При підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 

2022 рік до другого читання, врахувати що:
1) до доходів загального фонду Державного бюджету України належить 

податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 цієї 
частини статті), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом 
України у розмірі 20 відсотків на відповідній території України (крім території 
міст Києва та Севастополя) та у розмірі 55 відсотків - на території міста Києва;

2) до доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських 
територіальних громад належать:

65 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній 
території (крім території міст Києва та Севастополя);

45 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду можливості 
збільшення частки 
зарахування цього податку до 
бюджетів місцевого 
самоврядувння/
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(перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста 
Києва та зараховується до бюджету міста Києва. 

-257- Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
Врахувати пропозицію до законопроекту за реєстр.№6062: внести зміни до 

статті 64 Бюджетного кодексу України, збільшивши норматив зарахування до 
загального фонду бюджетів міських територіальних громад податку на доходи 
фізичних осіб з 60 до 65% (передбачено законопроектами №5066, №5066-1). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду можливості 
збільшення частки зарахування 
цього податку до бюджетів 
місцевого самоврядувння/

-258- Н.д.Герус А.М. (Реєстр.картка №242)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Горобець О.С. (Реєстр.картка №95)

Доповнити розділ «Прикінцеві положення» пунктами 8, 9 такого змісту:
«8. Кабінету Міністрів України запровадити механізм погашення 

заборгованості за куповану/продану на оптовому ринку електричну енергію 
відповідно до встановленого порядку (взаєморозрахунки, переведення боргу, 
відступлення права вимоги тощо).

9. Кабінету Міністрів України передбачити у державному бюджеті видатки на 
фінансову підтримку гарантованого покупця для оплати електричної енергії, 
виробленої з альтернативних джерел у розмірі 18.191.304 тис. грн. (30% відсотків 
прогнозної виробітки товарної продукції електричної енергії з альтернативних 
джерел.» 

Відхилено

-259- Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
Прикінцеві положення Закону України «Про Державний бюджет України на 

2022 рік» доповнити новою частиною 8 у такій редакції:
8. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010, 

№ 50-51, ст. 572): пункт 16-1 статті 64 викласти в такій редакції:
«16-1) 20 відсотків акцизного податку з виробленого в Україні пального та 

оптового продажу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, 
зараховуються до загального фонду відповідних бюджетів місцевого 
самоврядування автоматично: »;

пункт 16-2 статті 64 викласти в такій редакції:
«16-2) 20 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України 

пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються 
до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування 
автоматично: ». 

Відхилено

-260- Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
Прикінцеві положення Закону України «Про Державний бюджет України на 

2022 рік» доповнити новою частиною 9 у такій редакції:
9. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112):
пункт 215.3.10 статті 215 викласти в такій редакції:
«215.3.10. Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та 

Відхилено
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промислових замінників тютюну, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 
пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, ставка податку становить 10 відсотків.» 

-261- Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
Прикінцеві положення Закону України «Про Державний бюджет України на 

2022 рік» доповнити новою частиною 10 у такій редакції:
«У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) статтю 284 доповнити пунктом 284.5 у 
такій редакції:

«284.5. Плата за землю під коліями Укрзалізниці, справляється у розмірі 35 
відсотків податку, спрямованих до місцевих бюджетів і 65 відсотків податку до 
державного бюджету». 

Відхилено

-262- Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
Врахувати пропозицію до законопроекту за реєстр.№5600:
зберегти діючий механізм справляння акцизного податку з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів та не 
підтримувати зміни до Податкового кодексу України з цього питання. 

Відхилено

-263- Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Здебський Ю.В. (Реєстр.картка №172)
    Н.д.Мезенцева М.С. (Реєстр.картка №168)
    Н.д.Кінзбурська В.О. (Реєстр.картка №171)

Додати у розділі «Прикінцеві положення» законопроекту пункт 8 у такій 
редакції:

«Установити, що на кінець 2021 року, як виняток з положень частин першої і 
другої статті 57 Бюджетного кодексу України «залишки коштів за субвенцією з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій зберігаються на рахунках загального 
фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2022 
році з урахуванням їх цільового призначення». 

Відхилено

-264- Н.д.Мезенцева М.С. (Реєстр.картка №168)
Доповнити розділ «Прикінцеві положення» законопроекту пунктом 8 у такій 

редакції:
«Установити, що на кінець 2021 року, як виняток з положень частин першої і 

другої статті 57 Бюджетного кодексу України «залишки коштів за субвенцією з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій зберігаються на рахунках загального 
фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2022 
році з урахуванням їх цільового призначення». 

Відхилено

-265- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Рудик С.Я. (Реєстр.картка №198)

Відхилено
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    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Герега О.В. (Реєстр.картка №192)
    Н.д.Юрчишин П.В. (Реєстр.картка №13)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)

Зберегти в дохідній частині місцевих бюджетів кошти від плати за землю за 
земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення.

/Обґрунтування: Запровадження пільги для Укрзалізниці щодо плати за землю 
за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, призведе до 
втрат місцевих бюджетів, які складатимуть понад 4 млрд. грн. на рік, що 
означає скорочення видатків на освіту та охорону здоров’я (наприклад, на 
доплати лікарям, закупівлю медикаментів проти коронавірусної хвороби тощо). 
Як вбачається, підтримка державного монополіста, яким є Укрзалізниця, за 
рахунок місцевих бюджетів є неприпустимою/.

-266- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Прикінцеві положення доповнити новим пунктом такого змісту: «Розподіл 

видатків за бюджетними програмами КПКВК 3111020 «Розвиток мережі та 
утримання автомобільних доріг загального користування державного значення», 
КПКВК 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах», здійснюється Кабінетом Міністрів 
України за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 

Відхилено

-267- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Прикінцеві положення доповнити новим пунктом такого змісту: «Розподіл 

видатків по бюджетній програмі КПКВК 2101150 «Розвиток, закупівля, 
модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» 
здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням із Комітетом 
Верховної Ради України з питань бюджету. 

Відхилено

-268- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Прикінцеві положення доповнити новим пунктом такого змісту: «Розподіл 

видатків по бюджетній програмі КПКВК 3411220 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури, у тому 
числі реконструкцію, будівельно-ремонтні роботи об`єктів закладів фізичної 
культури і спорту, що забезпечують розвиток резервного спорту, льодових 
палаців/арен та стадіонів» здійснюється Кабінетом Міністрів України за 
погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету та 
Комітетом Верховної Ради України з питань молоді і спорту. 

Відхилено

-269- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Внести зміни до Розділу «Прикінцеві положення», зокрема: доповнити новим 

пунктом 8 такого змісту:
«8. Внести зміни до Закону України «Про альтернативні джерела енергії»
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155; 2020 р., № 50, 

ст.456), виклавши частину третю статті 8 в такій редакції:
«Кабінет Міністрів України до 1 січня 2030 року щорічно передбачає у

Відхилено
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державному бюджеті видатки на фінансову підтримку оператора системи 
передачі для оплати електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел 
приватними домогосподарствами, величина встановленої потужності 
генеруючих установок яких не перевищує 50 кВт, що здійснюють продаж 
виробленої електричної енергії за "зеленим" тарифом. Видатки визначаються 
відповідно до бюджетних запитів центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізацію державної політики в 
електроенергетичному комплексі, на підставі розрахунків, наданих 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг, у розмірі не менше 20 відсотків прогнозної 
виробітки товарної продукції електричної енергії з альтернативних джерел на 
відповідний рік приватними домогосподарствами, величина встановленої 
потужності генеруючих установок яких не перевищує 50 кВт, що здійснюють 
продаж виробленої електричної енергії за "зеленим" тарифом. 

-270- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Доповнити розділ "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ" новим пунктом такого 
змісту: «Внести зміни в абзац перший пункту 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ 
Податкового кодексу України замінивши слова «до набрання чинності рішенням 
Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України» 
словами «до 31 грудня 2022 року». 

Відхилено

-271- Н.д.Магера С.В. (Реєстр.картка №58) Відхилено
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1. Розділ «Прикінцеві положення» після пункту 3, з метою збалансування 
районних бюджетів, доповнити новим пунктом такого змісту:

«4. Частину першу статті 64-1 Бюджетного кодексу України після пункту 15 
доповнити новим пунктом 16 такого змісту:

«17) 3 відсотки податку на доходи фізичних осіб, що сплачується на 
відповідній території; »

У зв’язку з цим пункт 16 вважати пунктом 17.
2. Доповнити перелік видатків, які можуть здійснюватися за рахунок районних 

бюджетів при умові наявності спільних інтересів територіальних громад та 
міжмуніципального співробітництва, а саме:

«1) Освіта:
а) співфінансування утримання шкіл-інтернатів загального профілю, 

спеціалізованих шкіл, закладів позашкільної освіти.
2) Охорона здоров’я:
а) співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках 

програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для 
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів 
охорони здоров’я, засновником яких є районна рада;

б) співфінансування місцевих програм розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров’я

3) Культура:
а) співфінансування утримання об’єктів культури, зокрема шкіл мистецтв, 

районних будинків культури, музеїв тощо.
4) Фізкультура, туризм і спорт:
а) спільне з громадами утримання об’єктів фізкультури та спорту: стадіонів, 

басейнів та інших об’єктів спортивного призначення;
б) розвиток туризму і спорту.
5) Соціальний захист населення:
а) утримання закладів соціального захисту: будинків для людей похилого віку, 

дитячих будинків;
б) програми підтримки людей з обмеженими можливостями.
в) співфінансування програм пільгових перевезень на міжміських маршрутах;
6) Архітектура та комунальне господарство:
а) утримання архітектурних пам’яток місцевого значення;
б) утримання спільного комунального майна та підприємств комунальної 

власності територіальних громад району;
в) утримання доріг та транспортної інфраструктури місцевого значення, 

будівництво місцевих доріг;
г) захист навколишнього природного середовища, розвиток рекреаційного 

потенціалу території району, природоохоронні заходи з охорони
навколишнього природного середовища;
д) організації збору та утилізації твердих побутових відходів на території 

району;
ж) програми надання послуг із водопостачання та водовідведення.
7) Програми з розвитку економічного потенціалу районів з метою залучення 

інвестицій.
8) Утримання трудових архівів району.
9) Співфінансування програм міжнародної технічної допомоги. Промоція 

території району. Інші місцеві програми.» 
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124. Додаток № 1
до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2022 рік»
125. Доходи Державного бюджету України на 2022 рік
126. (тис. грн)
127. Код Найменування згідно

 з класифікацією доходів 
бюджету

Всього Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

128.  Разом доходів: 1 267 393 399,1 1 131 070 548,8 136 322 850,3 -272- Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)
Доручити Кабінету Міністрів України при підготовці 

законопроекту про державний бюджет на 2022 рік (реєстр. № 
6000) до другого читання збільшити показники доходів проекту 
державного бюджету на 2022 рік з урахуванням очікуваного 
виконання доходів державного бюджету у 2021 році та стану 
розгляду і прийняття Верховною Радою України відповідних 
законопроектів (насамперед законопроекту про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень за реєстр. № 5600). 

Враховано
(доручення Уряду)

-273- Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)
Доручити Кабінету Міністрів України при підготовці 

законопроекту про державний бюджет на 2022 рік (реєстр. № 
6000) до другого читання збільшити у законопроекті планові 
доходи спеціального фонду державного бюджету, що є 
джерелами формування державного дорожнього фонду, виходячи 
з динаміки зазначених надходжень у 2020 і 2021 роках, та 
відповідно збільшити видатки спеціального фонду державного 
бюджету в рамках державного дорожнього фонду з розподілом за 
напрямами і у порядку, визначеними частинами третьою і 
четвертою статті 24-2 Бюджетного кодексу України. 

Враховано
(доручення Уряду)

-274- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)

Враховано частково
(доручення Уряду)
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    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Кабінету Міністрів України при доопрацюванні проекту 
державного бюджету на 2022 рік та при визначенні дотацій 
державним фондам загальнодержавного соціального страхування 
передбачити збільшення доходів бюджетів у 2022 році від 
виявлення Рахунковою палатою додаткових резервів доходів 
загалом на 32,7 млрд грн.

Збільшити доходи у проекті державного бюджету можливо за 
рахунок надходжень податку на прибуток підприємств - 19,2 
млрд грн; акцизного податку із ввезених на митну територію 
України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах - 11,3 млрд грн; 
рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу - 1,2 млрд грн; власних надходжень бюджетних 
установ - 1 млрд гривень.

Крім того, можливо збільшити доходи від легалізації тіньового 
сектора економіки та неформальної зайнятості населення, а також 
недопущення укриття податків і зборів в офшорних зонах.

При вжитті Кабінетом Міністрів України необхідних заходів 
щодо недопущення укриття податків і зборів у тіньовому секторі 
економіки можливо на першому етапі запровадження відповідних 
заходів збільшити додаткові надходження до зведеного бюджету 
та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування у 2022 році мінімально на 161 млрд грн. 

-275- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 1 збільшити надходження на 118.205.031,7 тис. 

грн., в тому числі за джерелами за джерелами:
податку та збору на доходи фізичних осіб на 20.247.591,7 тис. 

грн.,
податку на прибуток підприємств на 13.043.500 тис. грн.,
акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних 

товарів на 6.312.530 тис. грн. (лікеро-горілчана продукція - 
1.099.730 тис. грн., тютюн та тютюнові вироби - 4.830.660 тис. 
грн., електрична енергія - 382.140 тис. грн.),

акцизному податку з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції) на 1.538.220 тис. грн. (лікеро-
горілчана продукція - 190.920 тис. грн., тютюн та тютюнові 
вироби - 1.347.300 тис. грн.),

податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів 
(робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування на 
13.304.000 тис. грн.,

податку на додану вартість з ввезених на митну територію 
України товарів на 31.856.000 тис. грн.,

частині чистого прибутку (доходу) державних або 

Враховано частково
/за кодом 14070000 
збільшено доходи на 
6.512.125 тис. грн/
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
доходів/
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комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що 
вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), 
нараховані на акції (частки) господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є державна або комунальна власність на 
16.998.450 тис. грн.,

коштів, що перераховуються Національним банком України 
відповідно до Закону України "Про Національний банк України" 
на 14.904.740 тис. грн. 

-276- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 1 збільшити надходження на 118.205.031,7 тис. 

грн., в тому числі за джерелами за джерелами:
податку та збору на доходи фізичних осіб на 20.247.591,7 тис. 

грн.,
податку на прибуток підприємств на 13.043.500 тис. грн.,
акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних 

товарів на 6.312.530 тис. грн. (лікеро-горілчана продукція - 
1.099.730 тис. грн., тютюн та тютюнові вироби - 4.830.660 тис. 
грн., електрична енергія - 382.140 тис. грн.),

акцизному податку з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції) на 1.538.220 тис. грн. (лікеро-
горілчана продукція - 190.920 тис. грн., тютюн та тютюнові 
вироби - 1.347.300 тис. грн.),

податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів 
(робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування на 
13.304.000 тис. грн.,

податку на додану вартість з ввезених на митну територію 
України товарів на 31.856.000 тис. грн.,

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

коштів, що перераховуються Національним банком України 
відповідно до Закону України "Про Національний банк України" 
на 14.904.740 тис. грн. 

Враховано частково
/за кодом 14070000 
збільшено доходи на 
6.512.125 тис. грн/
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
доходів/

-277- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Запропоноване збільшення видатків може бути покрито за 

рахунок збільшення показників доходів від податкових та митних 
платежів за рахунок вжиття дієвих заходів щодо покращення 
адміністрування податків і зборів, зокрема в частині погашення 
податкового боргу платників податків перед бюджетом, 
ефективного застосування автоматизованої системи аналізу та 
управління ризиками, недопущення проявів корупції в 
контролюючих органах, зниження рівня тіньової економіки, 
включаючи руйнування схем мінімізації податкових зобов'язань, 
запобігання та протидії контрабанді, запобігання незаконному 
відшкодуванню ПДВ та відмиванню коштів через офшорні зони. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-278- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206) Враховано частково
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Запропоноване збільшення видатків може бути покрито за 
рахунок збільшення показників доходів від податкових та митних 
платежів за рахунок вжиття дієвих заходів щодо покращення 
адміністрування податків і зборів, зокрема в частині погашення 
податкового боргу платників податків перед бюджетом, 
ефективного застосування автоматизованої системи аналізу та 
управління ризиками, недопущення проявів корупції в 
контролюючих органах, зниження рівня тіньової економіки, 
включаючи руйнування схем мінімізації податкових зобов'язань, 
запобігання та протидії контрабанді, запобігання незаконному 
відшкодуванню ПДВ та відмиванню коштів через офшорні зони. 

(доручення Уряду)

129. 40000000 Офіційні трансферти 10 792 834,3 10 792 834,3  
130. 41010100 Реверсна дотація 10 792 834,3 10 792 834,3  
131.  Всього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)
1 256 600 564,8 1 120 277 714,5 136 322 850,3

132. 10000000 Податкові надходження 1 103 704 467,5 1 020 320 610,8 83 383 856,7
133. 11000000 Податки на доходи, податки 

на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості

298 057 084,0 298 057 084,0  

134. 11010000 Податок та збір на доходи 
фізичних осіб

160 757 084,0 160 757 084,0  -279- Н.д.Мисягін Ю.М. (Реєстр.картка №28)
Збільшити надходження по податку та збору на доходи 

фізичних осіб на 995.534,6 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-280- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
У додатку № 1 збільшити надходження податку та збору на 

доходи фізичних осіб на 20.247.591,7 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-281- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
Збільшити доходи загального фонду за кодом 11010000 

«Податок та збір на доходи фізичних осіб» на 10.000.000 тис. грн.
/Пояснення: підвищення відбудеться пропорційно перегляду 

прогнозу ВВП/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-282- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
У додатку № 1 збільшити надходження податку та збору на 

доходи фізичних осіб на 20.247.591,7 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

135. 11020000 Податок на прибуток 
підприємств

137 300 000,0 137 300 000,0  -283- Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
У додатку № 1 до законопроекту встановити податок на 

прибуток підприємств (код 11020000) на 2022 рік у сумі 
156.500.000 тис. грн (тобто збільшити на 19,2 млрд грн). /за 
пропозицією Рахункової палати/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-284- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
У додатку № 1 збільшити надходження податку на прибуток 

підприємств на 363.102 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-285- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
У додатку № 1 збільшити надходження податку на прибуток 

підприємств на 234.923 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-286- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20) Враховано частково
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У додатку № 1 збільшити надходження податку на прибуток 
підприємств на 13.043.500 тис. грн. 

(доручення Уряду)

-287- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
Збільшити доходи загального фонду за кодом 11020000 

«Податок на прибуток підприємств» на 15.000.000 тис. грн.
/Пояснення: підвищення відбудеться пропорційно перегляду 

прогнозу ВВП/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-288- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити податок на прибуток підприємств на 363.102 тис. 

грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-289- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Збільшити податок на прибуток підприємств на 363.102 тис. 

грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-290- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Збільшити податок на прибуток підприємств на 234.923 тис. 

грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-291- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Северин С.С. (Реєстр.картка №39)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити доходи загального фонду проекту державного 
бюджету на 2022 рік у додатку № 1 до законопроекту (з 
уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку 
та статті 1 законопроекту) за кодом 11020000 «Податок на 
прибуток підприємств» на 19.200.000 тис грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-292- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
У додатку № 1 збільшити надходження податку на прибуток 

підприємств на 13.043.500 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-293- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Збільшити доходи за рахунок надходжень від податку на 
прибуток підприємств на 19,2 млрд грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-294- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
Збільшити податок на прибуток підприємств на 363.102 тис. 

грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-295- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
Збільшити податок на прибуток підприємств на 363.102 тис. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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грн

-296- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)

Збільшити податок на прибуток підприємств на 363.102 тис. 
грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-297- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
Збільшити податок на прибуток підприємств на 234.923 тис. 

грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-298- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
Збільшити податок на прибуток підприємств на 234.923 тис. 

грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-299- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)

Збільшити податок на прибуток підприємств на 234.923 тис. 
грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

136. 13000000 Рентна плата та плата за 
використання інших природних 
ресурсів

46 286 112,8 45 831 712,8 454 400,0

137. 13010000 Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів 

777 100,0 456 400,0 320 700,0

138. 13020000 Рентна плата за спеціальне 
використання води

735 500,0 601 800,0 133 700,0

139. 13030000 Рентна плата за користування 
надрами загальнодержавного 
значення

41 067 385,2 41 067 385,2  

140. 13030100 Рентна плата за користування 
надрами для видобування інших 
корисних копалин 
загальнодержавного значення

1 294 000,0 1 294 000,0  

141. 13030700 Рентна плата за користування 6 179 715,2 6 179 715,2  
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надрами для видобування нафти
142. 13030800 Рентна плата за користування 

надрами для видобування 
природного газу

26 547 599,2 26 547 599,2  -300- Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
У додатку № 1 до законопроекту встановити рентну плату за 

користування надрами для видобування природного газу (код 
13030800) у сумі 27.742.241,2 тис. грн (тобто збільшити на 
1.194.642 тис. грн). /за пропозицією Рахункової палати/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-301- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
Збільшити доходи загального фонду за кодом 13030800 

«Рентна плата за користування надрами для видобування 
природного газу» на 6.000.000 тис. грн.

/Пояснення: відповідно до розрахунків Міністерства фінансів 
України прогнозована середньорічна ціна на імпортований 
природний газ (без ПДВ) за 1000 м³ становить 220 дол. США. 
Зазначений показник є заниженим та не відповідає тенденціям 
на ринку природного газу у світі/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-302- Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Піпа Н.Р. (Реєстр.картка №115)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)

У додатку № 1 до законопроєкту збільшити податкові 
надходження загального фонду на 1.084.083 тис. грн. за 
джерелами коштів, що перераховуються з категорії "Рентна плата 
за користування надрами для видобування природного газу (код 
13030800); 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-303- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Северин С.С. (Реєстр.картка №39)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити доходи загального фонду проекту державного 
бюджету на 2022 рік у додатку № 1 до законопроекту (з 
уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку 
та статті 1 законопроекту) за кодом 13030800 «Рентна плата за 
користування надрами для видобування природного газу» на 
1.200.000 тис грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-304- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Враховано частково
(доручення Уряду)
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Збільшити доходи за рахунок надходжень від рентної плати за 
користування надрами для видобування природного газу на 1,2 
млрд грн. 

143. 13030900 Рентна плата за користування 
надрами для видобування 
газового конденсату

2 298 370,8 2 298 370,8  

144. 13031000 Рентна плата за користування 
надрами для видобування 
бурштину

5 200,0 5 200,0  

145. 13031500 Рентна плата за користування 
надрами для видобування 
кам'яного вугілля коксівного та 
енергетичного

284 600,0 284 600,0  

146. 13031600 Рентна плата за користування 
надрами для видобування 
залізних руд

4 457 900,0 4 457 900,0  -305- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
Збільшити доходи загального фонду за кодом 13031600 

«Рентна плата за користування надрами для видобування залізних 
руд» на 2.000.000 тис.грн. 

/Пояснення: за прогнозами рейтинг агенства «Fitch» ціна на 
залізну руду не буде нижче 100$, а це означає, що буде 
застосована прогресивна ставка оподаткування з урахуванням 
особливостей законопроекту №5600. В розрахунках до проекту 
бюджету калькуляція здійснена з урахуванням діючих ставок та 
умов оподаткування/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

147. 13060000 Рентна плата за користування 
радіочастотним ресурсом 
України 

2 168 888,1 2 168 888,1  

148. 13080000 Рентна плата за 
транспортування

1 537 239,5 1 537 239,5  

149. 13080200 Рентна плата за транспортування 
нафти та нафтопродуктів 
магістральними нафтопроводами 
та нафтопродуктопроводами 
територією України 

247 126,9 247 126,9  

150. 13080300 Рентна плата за транзитне 
транспортування 
трубопроводами аміаку 
територією України 

1 290 112,6 1 290 112,6  

151. 14000000 Внутрішні податки на товари 
та послуги

718 272 474,7 646 404 000,0 71 868 474,7

152. 14020000 Акцизний податок з вироблених в 
Україні підакцизних товарів 
(продукції)

84 267 123,0 70 166 000,0 14 101 123,0 -306- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
У додатку № 1 збільшити надходження акцизного податку з 

вироблених в Україні підакцизних товарів на 699.168 тис. грн 
(лікеро-горілчана продукція - 323.450 тис. грн., тютюн та 
тютюнові вироби - 375.718 тис. грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-307- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
У додатку № 1 збільшити надходження акцизного податку з 

вироблених в Україні підакцизних товарів на 454.049 тис. грн 
(лікеро-горілчана продукція - 239.353 тис. грн, тютюн та 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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тютюнові вироби - 214.696 тис. грн). 

-308- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
У додатку № 1 збільшити надходження акцизного податку з 

вироблених в Україні підакцизних товарів на 6.312.530 тис. грн 
(лікеро-горілчана продукція - 1.099.730 тис. грн, тютюн та 
тютюнові вироби - 4.830.660 тис. грн, електрична енергія - 
382.140 тис. грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-309- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
У додатку № 1 збільшити надходження акцизного податку з 

вироблених в Україні підакцизних товарів на 6.312.530 тис. грн 
(лікеро-горілчана продукція - 1.099.730 тис. грн, тютюн та 
тютюнові вироби - 4.830.660 тис. грн, електрична енергія - 
382.140 тис. грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)

153. 14020100 Спирт 175 000,0 175 000,0  
154. 14020200 Лікеро-горілчана продукція 6 469 000,0 6 469 000,0  -310- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Збільшити акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) від лікеро-горілчаної продукції 
на 323.450 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-311- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
Збільшити доходи загального фонду за кодом 14020200 

«Лікеро-горілчана продукція» на 5.000.000 тис. грн.
/Пояснення: за оцінками ринок алкоголю на 50% перебуває у 

тіні, що складає близько 8-10 млрд грн на рік). Пропонується 
врахувати детінізацію половини тіньового ринку/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-312- Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Мотовиловець А.В. (Реєстр.картка №315)

Внести до додатку №1 такі зміни: доходи державного бюджету 
за кодом 14020200 «Лікеро-горілчана продукція» збільшити до 
10.469.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-313- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) від лікеро-горілчаної продукції 
на 323.450 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-314- Н.д.Завітневич О.М. (Реєстр.картка №263)
Внести зміни у додаток № 1, збільшивши надходження на 

270.000 тис. гривень за джерелом доходу державного бюджету 
«Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції)» (код 14020000), а саме «Лікеро-горілчана продукція» 
(код 14020200) 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-315- Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)
Внести зміни у додаток № 1, збільшивши надходження на 

270.000 тис. гривень за джерелом доходу державного бюджету 
«Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції)» (код 14020000), а саме «Лікеро-горілчана продукція» 
(код 14020200) 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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-316- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Збільшити акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) від лікеро-горілчаної продукції 
на 323.450 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-317- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Збільшити акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) від лікеро-горілчаної продукції 
на 239.353 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-318- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Завітневич О.М. (Реєстр.картка №263)

Внести зміни у додаток № 1, збільшивши надходження на 
270.000 тис. гривень за джерелом доходу державного бюджету 
«Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції)» (код 14020000), а саме «Лікеро-горілчана продукція» 
(код 14020200) 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-319- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
Збільшити акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) від лікеро-горілчаної продукції 
на 323.450 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-320- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)

Збільшити акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) від лікеро-горілчаної продукції 
на 323.450 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-321- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
Збільшити акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) від лікеро-горілчаної продукції 
на 239.353 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-322- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
Збільшити акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) від лікеро-горілчаної продукції 
на 239.353 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-323- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)

Враховано частково
(доручення Уряду)
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    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)

Збільшити акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) від лікеро-горілчаної продукції 
на 239.353 тис. грн

155. 14020300 Виноробна продукція, для 
виробництва якої не 
використовується спирт 
етиловий

1 647 000,0 1 647 000,0  

156. 14020400 Пиво 4 568 000,0 4 568 000,0  
157. 14020600 Тютюн та тютюнові вироби, 

рідини, що використовуються в 
електронних сигаретах

53 674 000,0 53 674 000,0  -324- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
Збільшити акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) від тютюну та тютюнових 
виробів на 375.718 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-325- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
Збільшити доходи загального фонду за кодом 14020600 

«Тютюн та тютюнові вироби» на 7.000.000 тис. грн.
/Пояснення: втрати державного бюджету від несплачених 

податків у 2021 році оцінюються в 13,2 мільярда гривень. За 
оцінками «Кантар» рівень тіньового ринку 15,9%. Пропонується 
врахувати детінізацію половини тіньового ринку/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-326- Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Мотовиловець А.В. (Реєстр.картка №315)

Внести до додатку №1 такі зміни: доходи державного бюджету 
за кодом 14020600 «Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що 
використовуються в електронних сигаретах» збільшити до 
55.924.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-327- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) від тютюну та тютюнових 
виробів на 375.718 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-328- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Збільшити акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) від тютюну та тютюнових 
виробів на 375.718 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-329- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Збільшити акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) від тютюну та тютюнових 
виробів на 214.696 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-330- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Северин С.С. (Реєстр.картка №39)

Враховано частково
(доручення Уряду)
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    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
Збільшити доходи загального фонду проекту державного 

бюджету на 2022 рік у додатку № 1 до законопроекту (з 
уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку 
та статті 1 законопроекту) за кодом 14020600 «Тютюн та 
тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних 
сигаретах» на 11.300.000 тис грн. 

-331- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
Збільшити акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) від тютюну та тютюнових 
виробів на 375.718 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-332- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)

Збільшити акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) від тютюну та тютюнових 
виробів на 375.718 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-333- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
Збільшити акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) від тютюну та тютюнових 
виробів на 214.696 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-334- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
Збільшити акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) від тютюну та тютюнових 
виробів на 214.696 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-335- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)

Збільшити акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) від тютюну та тютюнових 
виробів на 214.696 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

158. 14020800 Транспортні засоби 81 000,0  81 000,0
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159. 14021300 Електрична енергія 3 474 000,0 3 474 000,0  
160. 14021900 Пальне 14 020 123,0  14 020 123,0 -336- Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)

    Н.д.Мотовиловець А.В. (Реєстр.картка №315)
Внести до додатку №1 такі зміни: доходи державного бюджету 

за кодом 14021900 «Пальне» збільшити до 15.870.123 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

161. 14022300 Виноробна продукція, для 
виробництва якої 
використовується спирт 
етиловий 

159 000,0 159 000,0  

162. 14030000 Акцизний податок з ввезених на 
митну територію України 
підакцизних товарів (продукції)

69 505 351,7 11 738 000,0 57 767 351,7 -337- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
У додатку № 1 збільшити надходження акцизного податку з 

ввезених на митну територію України підакцизних товарів 
(продукції) на 438.830 тис. грн (лікеро-горілчана продукція - 
79.550 тис. грн, тютюн та тютюнові вироби - 359.280 тис. грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-338- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
У додатку № 1 збільшити надходження акцизного податку з 

ввезених на митну територію України підакцизних товарів 
(продукції) на 311.028 тис. грн (лікеро-горілчана продукція - 
95.460 тис. грн, тютюн та тютюнові вироби - 215.568 тис. грн), 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-339- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
У додатку №1 збільшити надходження акцизного податку з 

ввезених на митну територію України підакцизних товарів 
(продукції) на 1.538.220,0 тис. грн. (лікеро-горілчана продукція - 
190.920,0 тис. грн., тютюн та тютюнові вироби - 1.347.300,0 тис. 
грн.). 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-340- Н.д.Ковальчук О.В. (Реєстр.картка №152)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
    Н.д.Сова О.Г. (Реєстр.картка №294)
    Н.д.Кінзбурська В.О. (Реєстр.картка №171)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Аллахвердієва І.В. (Реєстр.картка №337)
    Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
    Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Холодов А.І. (Реєстр.картка №247)

У додатку №1 збільшити доходи загального фонду за кодом 
14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (продукції)» на 674.646,52 тис. грн; 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-341- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
У додатку №1 збільшити надходження акцизного податку з 

ввезених на митну територію України підакцизних товарів 
(продукції) на 1.538.220,0 тис. грн. (лікеро-горілчана продукція - 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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190.920,0 тис. грн., тютюн та тютюнові вироби - 1.347.300,0 тис. 
грн.). 

-342- Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Збільшити доходи державного бюджету (загальний фонд) за 

кодом 14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів (продукції)» на 
18.000.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

163. 14030200 Лікеро-горілчана продукція 1 591 000,0 1 591 000,0  -343- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
Збільшити акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) від лікеро-горілчаної 
продукції на 79.550 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-344- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) від лікеро-горілчаної 
продукції на 79.550 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-345- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Збільшити акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) від лікеро-горілчаної 
продукції на 79.550 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-346- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Збільшити акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) від лікеро-горілчаної 
продукції на 95.460 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-347- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
Збільшити акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) від лікеро-горілчаної 
продукції на 79.550 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-348- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)

Збільшити акцизний податок з ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (продукції) від лікеро-горілчаної 
продукції на 79.550 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-349- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
Збільшити акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) від лікеро-горілчаної 
продукції на 95.460 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)
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-350- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
Збільшити акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) від лікеро-горілчаної 
продукції на 95.460 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-351- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)

Збільшити акцизний податок з ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (продукції) від лікеро-горілчаної 
продукції на 95.460 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

164. 14030300 Виноробна продукція 797 000,0 797 000,0  
165. 14030400 Пиво 142 000,0 142 000,0  
166. 14030600 Тютюн та тютюнові вироби, 

рідини, що використовуються в 
електронних сигаретах

8 982 000,0 8 982 000,0  -352- Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
У додатку № 1 до законопроекту встановити надходження 

акцизного податку із ввезених на митну територію тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах (код 14030600) у сумі 20.300.000 тис. грн (тобто 
збільшити на 11.318 млн грн). /за пропозицією Рахункової 
палати/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-353- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
Збільшити акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) від тютюну та 
тютюнових виробів на 215.568 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-354- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
Збільшити доходи загального фонду за кодом 14030600 

«Тютюн та тютюнові вироби» на 6.518.000 тис. грн.
/Пояснення: лише у січні-серпні (8 місяців) надходження з 

акцизного податку з ввезених ТВЕНів склали 9,2 млдр грн. (що 
складає +5,4 млрд до минулого року). Доцільно також врахувати 
підвищення ставок акцизного податку на ТВЕН та зростання 
ринку споживання у 2022 році/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-355- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) від тютюну та 
тютюнових виробів на 359.280 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-356- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Збільшити акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) від тютюну та 
тютюнових виробів на 359.280 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)
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-357- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Збільшити акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) від тютюну та 
тютюнових виробів на 215.568 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-358- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Збільшити доходи за рахунок надходжень від акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах на 11,3 млрд грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-359- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
Збільшити акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) від тютюну та 
тютюнових виробів на 215.568 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-360- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)

Збільшити акцизний податок з ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (продукції) від тютюну та 
тютюнових виробів на 215.568 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-361- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
Збільшити акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) від тютюну та 
тютюнових виробів на 359.280 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-362- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
Збільшити акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) від тютюну та 
тютюнових виробів на 359.280 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-363- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)

Враховано частково
(доручення Уряду)
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    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)

Збільшити акцизний податок з ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (продукції) від тютюну та 
тютюнових виробів на 359.280 тис. грн

167. 14030800 Транспортні засоби 12 372 690,7  12 372 690,7
168. 14031000 Кузови для моторних 

транспортних засобів
2 000,0 2 000,0  

169. 14031400 Електрична енергія 133 000,0 133 000,0  
170. 14031900 Пальне 45 394 661,0  45 394 661,0
171. 14032000 Інші підакцизні товари 

іноземного виробництва
91 000,0 91 000,0  

172. 14060000 Податок на додану вартість з 
вироблених в Україні товарів 
(робіт, послуг) з урахуванням 
бюджетного відшкодування

166 300 000,0 166 300 000,0  -364- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
Збільшити податок на додану вартість з вироблених в Україні 

товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування 
на 498.900 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-365- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
Збільшити податок на додану вартість з вироблених в Україні 

товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування 
на 498.900 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-366- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)

Збільшити податок на додану вартість з вироблених в Україні 
товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування 
на 498.900 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-367- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
У додатку № 1 збільшити надходження податку на додану 

вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з 
урахуванням бюджетного відшкодування на 498.900 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-368- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
У додатку №1 збільшити надходження податку на додану 

вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з 
урахуванням бюджетного відшкодування на 13.304.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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-369- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
Збільшити доходи загального фонду за кодом 14060000 

«Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів 
(робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування» на 
10.000.000 тис. грн.

/Пояснення: підвищення відбудеться пропорційно перегляду 
прогнозу ВВП/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-370- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити податок на додану вартість з вироблених в Україні 

товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування 
на 498.900 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-371- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Збільшити податок на додану вартість з вироблених в Україні 

товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування 
на 498.900 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-372- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
У додатку № 1 до законопроекту збільшити доходи загального 

фонду державного бюджету за кодом 14060000 "Податок на 
додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з 
урахуванням бюджетного відшкодування" на 373.621,6 тис. 
гривень; 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-373- Н.д.Кісєль Ю.Г. (Реєстр.картка №267)
У додатку № 1 до законопроекту збільшити доходи загального 

фонду державного бюджету за кодом 14060000 "Податок на 
додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з 
урахуванням бюджетного відшкодування" на 200.000 тис. 
гривень

Враховано частково
(доручення Уряду)

-374- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
У додатку №1 збільшити надходження податку на додану 

вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з 
урахуванням бюджетного відшкодування на 13.304.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

173. 14070000 Податок на додану вартість з 
ввезених на митну територію 
України товарів

398 200 000,0 398 200 000,0  -375- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
У додатку №1 збільшити надходження податку на додану 

вартість з ввезених на митну територію України товарів на 
31.856.000 тис. грн. 

Враховано частково
/збільшено на 
6.512.125 тис. грн/
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
доходів за кодом 
14070000/

-376- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
Збільшити доходи загального фонду за кодом 14070000 

«Податок на додану вартість з ввезених на митну територію 
України товарів» на 14.000.000 тис. грн.

/Пояснення: підвищення відбудеться пропорційно перегляду 
прогнозу ВВП/.

Враховано частково
/збільшено на 
6.512.125 тис. грн/
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
доходів за кодом 
14070000/
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-377- Н.д.Одарченко А.М. (Реєстр.картка №170)
У додатку № 1 до законопроекту збільшити доходи загального 

фонду державного бюджету за кодом 14070000 "Податок на 
додану вартість з ввезених на митну територію України товарів" 
на 100.000 тис. грн /з внесенням відповідних змін до підсумкових 
показників доходів державного бюджету/

Враховано
/збільшено на 
6.512.125 тис. грн/

-378- Н.д.Ковальчук О.В. (Реєстр.картка №152)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
    Н.д.Сова О.Г. (Реєстр.картка №294)
    Н.д.Кінзбурська В.О. (Реєстр.картка №171)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Аллахвердієва І.В. (Реєстр.картка №337)
    Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
    Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Холодов А.І. (Реєстр.картка №247)

У додатку №1 збільшити доходи загального фонду за кодом 
14070000 «Податок на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів» на 3.865.087,21 тис. грн; 

Враховано
/збільшено на 
6.512.125 тис. грн/

-379- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
У додатку №1 збільшити надходження податку на додану 

вартість з ввезених на митну територію України товарів на 
31.856.000 тис. грн. 

Враховано частково
/збільшено на 
6.512.125 тис. грн/
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
доходів за кодом 
14070000/

-380- Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Збільшити доходи державного бюджету (загальний фонд) за 

кодом 14070000 «Податок на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів» на 162.000.000 тис. грн. 

Враховано частково
/збільшено на 
6.512.125 тис. грн/
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
доходів за кодом 
14070000/

-381- Н.д.Павліш П.В. (Реєстр.картка №182)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Горенюк О.О. (Реєстр.картка №136)

У додатку № 1 до законопроекту збільшити доходи загального 
фонду державного бюджету за кодом 14070000 "Податок на 
додану вартість з ввезених на митну територію України товарів" 
на 95.000 тис. грн /з внесенням відповідних змін до підсумкових 
показників доходів державного бюджету/.

Враховано
/збільшено на 
6.512.125 тис. грн/

174. 15000000 Податки на міжнародну 37 427 000,0 27 452 000,0 9 975 000,0 -382- Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356) Враховано частково
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торгівлю та зовнішні операції Збільшити доходи державного бюджету за кодом 15000000 
«Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції» на 
19.000.000 тис. грн., в тому числі: до загального фонду - на 
10.000.000 тис. грн, до спеціального фонду - на 9.000.000 тис. грн. 

(доручення Уряду)
/щодо ввізного мита/

175. 15010000 Ввізне мито 35 645 000,0 25 670 000,0 9 975 000,0 -383- Н.д.Ковальчук О.В. (Реєстр.картка №152)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
    Н.д.Сова О.Г. (Реєстр.картка №294)
    Н.д.Кінзбурська В.О. (Реєстр.картка №171)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Аллахвердієва І.В. (Реєстр.картка №337)
    Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
    Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Холодов А.І. (Реєстр.картка №247)

У додатку №1 збільшити доходи загального фонду за кодом 
15010000 «Ввізне мито» на 345.984,51 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-384- Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Збільшити доходи державного бюджету за кодом 15010000 

«Ввізне мито» на 14.000.000 тис. грн., в тому числі: до загального 
фонду - на 10.000.000 тис. грн, до спеціального фонду - на 
4.000.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

176. 15020000 Вивізне мито 928 000,0 928 000,0  
177. 15030000 Особливі види мита та сезонне 

мито
854 000,0 854 000,0  

178. 19000000 Інші податки та збори 3 661 796,0 2 575 814,0 1 085 982,0
179. 19010000 Екологічний податок 3 661 462,0 2 575 480,0 1 085 982,0 -385- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)

Збільшити доходи загального фонду за кодом 19011000 
«Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне 
повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами 
забруднення» на 2.100.000 тис. грн.

/Пояснення: законопроектом №5600 пропонується ставку 
екологічного податку на викиди СО2 збільшити з 10 до 30 грн. За 
прогнозами Мінфіну додаткові надходження мають становити 
+2,1 млдр грн/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-386- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
Збільшити доходи загального фонду за кодом 19010100-

19010300 «Екологічний податок, який справляється за викиди в 
атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 
джерелами забруднення (за винятком викидів в повітря двоокису 
вуглецю)» на 161.027 тис. грн.

/Пояснення: Законопроектом №5600 пропонується 
індексувати ставки на 10%. Водночас проект бюджету не 
враховує індексацію ставок, а залишає прогноз нижче ніж 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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прогноз на 2021 рік/.

180. 19090000 Податки і збори, не віднесені до 
інших категорій, та кошти, що 
передаються (отримуються) 
відповідно до бюджетного 
законодавства

334,0 334,0  

181. 20000000 Неподаткові надходження 150 399 590,8 99 408 462,2 50 991 128,6 -387- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Збільшити доходи державного бюджету за рахунок 
неподаткових доходів на 49 млрд грн. 

Відхилено

182. 21000000 Доходи від власності та 
підприємницької діяльності

79 464 205,8 77 501 081,8 1 963 124,0

183. 21010000 Частина чистого прибутку 
(доходу) державних або 
комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що 
вилучається до відповідного 
бюджету, та дивіденди (дохід), 
нараховані на акції (частки) 
господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є 
державна або комунальна 
власність

48 567 000,0 48 567 000,0  -388- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
У додатку №1 збільшити надходження частини чистого 

прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного 
бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) 
господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна 
або комунальна власність на 16.998.450 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-389- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
Збільшити доходи загального фонду за кодом 21010000 

«Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних 
унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до 
відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції 
(частки)» на 2.000.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-390- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
У додатку №1 збільшити надходження частини чистого 

прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного 
бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) 
господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна 
або комунальна власність на 16.998.450 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-391- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)

Збільшити надходження частини чистого прибутку (доходу) 
державних або комунальних унітарних підприємств та їх 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди 
(дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 
(21010000) на суму 545.000 тис. грн. 

184. 21020000 Кошти, що перераховуються 
Національним банком України 
відповідно до Закону України 
"Про Національний банк 
України"

24 434 000,0 24 434 000,0  -392- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
Джерелом покриття додаткових видатків, може бути 

збільшення доходів державного бюджету від коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до 
Закону України "Про Національний банк України" (код 
21020000). 

Відхилено

-393- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
У додатку №1 збільшити надходження коштів, що 

перераховуються Національним банком України відповідно до 
Закону України «Про Національний банк України» на 14.904.740 
тис. грн. 

Відхилено

-394- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

У статті 15 законопроекту збільшити плановий обсяг платежів 
Національного банку України, які перераховуються до 
Державного бюджету України на 20 млрд грн, зокрема: цифри 
"24.434.000" замінити цифрами "44.434.000".

Одночасно, у додатку 1 до законопроекту за кодом доходів 
21020000 "Кошти, що перераховуються Національним банком 
України відповідно до Закону України "Про Національний банк 
України" цифри "24.434.000" замінити цифрами "44.434.000", 
змінивши відповідні арифметичні підсумки у додатку №1. 

Відхилено

-395- Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Піпа Н.Р. (Реєстр.картка №115)

Відхилено
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    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)
У додатку № 1 до законопроекту збільшити неподаткові 

надходження загального фонду на 342.833 тис. грн. за кодом 
21020000 «Кошти, що перераховуються Національним банком 
України відповідно до Закону України «Про Національний банк 
України» 

-396- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
Збільшити плановий обсяг платежів Національного банку 

України, які перераховуються до Державного бюджету України 
на 50 млрд гривень, зокрема: у статті 15 законопроекту цифри 
"24.434.000" замінити цифрами "74.434.000"; одночасно: у 
додатку 1 до законопроекту за кодом доходів 21020000 "Кошти, 
що перераховуються Національним банком України відповідно 
до Закону України "Про Національний банк України"" цифри 
"24.434.000" замінити цифрами "74.434.000" змінивши відповідні 
арифметичні підсумки у додатку 1. 

Відхилено

-397- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
У додатку №1 збільшити надходження коштів, що 

перераховуються Національним банком України відповідно до 
Закону України «Про Національний банк України» на 14.904.740 
тис. грн. 

Відхилено

185. 21040000 Плата за розміщення тимчасово 
вільних коштів державного 
бюджету

5 021,0 5 021,0  

186. 21080000 Інші надходження 6 458 184,8 4 495 060,8 1 963 124,0
187. 22000000 Адміністративні збори та 

платежі, доходи від 
некомерційної господарської 
діяльності

9 609 646,0 4 309 999,6 5 299 646,4

188. 22010000 Плата за надання 
адміністративних послуг 

1 827 770,2 1 231 566,6 596 203,6

189. 22010300 Адміністративний збір за 
проведення державної реєстрації 
юридичних осіб,  фізичних осіб - 
підприємців та громадських 
формувань

22 240,0 22 240,0  

190. 22010400 Кошти в іноземній валюті за 
реєстрацію представництв 
іноземних суб'єктів 
господарської діяльності

193,0 193,0  

191. 22011200 Плата за видачу, продовження, 
переоформлення ліцензій і за 
видачу дубліката ліцензій на 
мовлення, та ліцензій провайдера 
програмної послуги

22 000,0 22 000,0  

192. 22011400 Плата за видачу, 
переоформлення, продовження 
терміну дії ліцензій на 

850,0 850,0  
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користування радіочастотним 
спектром (радіочастотним 
ресурсом) України та видачу 
дублікатів таких ліцензій

193. 22011500 Плата за ліцензії, сертифікацію 
оператора системи передачі 
електричної енергії, оператора 
газотранспортної системи, 
видані/здійснену Національною 
комісією, що здійснює державне 
регулювання у сферах 
енергетики та комунальних 
послуг

620,0 620,0  

194. 22011900 Збори за підготовку до державної 
реєстрації авторського права і 
договорів, які стосуються прав 
автора на твір, та плата за 
одержання контрольних марок

2 010,0 2 010,0  

195. 22012000 Плата за видачу дозволів на 
право ввезення на територію 
України, вивезення з території 
України або транзиту через 
територію України наркотичних 
засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів

6 500,0 6 500,0  

196. 22012100 Збір за видачу спеціальних 
дозволів на користування 
надрами та кошти від продажу 
таких дозволів

400 000,0 400 000,0  

197. 22012200 Плата за виділення номерного 
ресурсу

250,0 250,0  

198. 22012300 Плата за державну реєстрацію 
джерел іонізуючого 
випромінювання (реєстраційний 
збір)

257,0 257,0  

199. 22012400 Плата за оформлення 
посвідчення закордонного 
українця

171,6 171,6  

200. 22012500 Плата за надання інших 
адміністративних послуг

494 683,6  494 683,6

201. 22012600 Адміністративний збір за 
державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень

196 207,0 196 207,0  

202. 22012700 Плата за надання відомостей з 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 
формувань, за одержання 

676 800,0 575 280,0 101 520,0
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інформації з інших державних 
реєстрів, держателем яких є 
центральний орган виконавчої 
влади з формування та 
забезпечення реалізації 
державної правової політики та 
центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує реалізацію 
державної політики у сферах 
державної реєстрації актів 
цивільного стану, державної 
реєстрації речових прав на 
нерухоме майно, державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань

203. 22012900 Плата за скорочення термінів 
надання послуг у сфері 
державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень і державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 
формувань, а також плата за 
надання інших платних послуг, 
пов'язаних з такою державною 
реєстрацією 

4 988,0 4 988,0  

204. 22020000 Плата за ліцензії на 
провадження діяльності у сфері 
організації та проведення 
азартних ігор і за ліцензії на 
випуск та проведення лотерей

762 984,0  762 984,0 -398- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
Збільшити доходи загального фонду за кодом 22020100 «Плата 

за ліцензії та провадження діяльності та проведення 
букмекерської діяльності» на 100.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-399- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
Збільшити доходи загального фонду за кодом 22020200 «Плата 

за ліцензії та провадження діяльності та проведення азартних ігор 
казино у мережі Інтернет» на 100.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-400- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
Збільшити доходи загального фонду за кодом 22020900 «Плата 

за ліцензії на гральний автомат» на 100.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-401- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
Збільшити доходи загального фонду за кодом 22030000 «Плата 

за ліцензії та провадження діяльності та проведення азартних ігор 
у залах гральних автоматів» на 100.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

205. 22030000 Судовий збір та надходження 
від звернення застави у дохід 
держави

3 500 300,0  3 500 300,0

206. 22060000 Кошти, отримані за вчинення 
консульських дій

769 316,2 769 316,2  
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207. 22070000 Виконавчий збір 830 317,6 415 158,8 415 158,8
208. 22080000 Надходження від орендної плати 

за користування цілісним 
майновим комплексом та іншим 
державним майном

1 300 000,0 1 300 000,0  

209. 22110000 Єдиний збір, який справляється у 
пунктах пропуску (пунктах 
контролю) через державний 
кордон України

300 000,0 300 000,0  

210. 22150000 Портовий (адміністративний) 
збір

217 958,0 217 958,0  

211. 22160000 Інші адміністративні збори та 
платежі

25 000,0  25 000,0

212. 22160100 Плата за проїзд автомобільними 
дорогами транспортних засобів 
та інших самохідних машин і 
механізмів, вагові або габаритні 
параметри яких перевищують 
нормативні

25 000,0  25 000,0

213. 22200000 Плата за виконання митних 
формальностей митними 
органами поза місцем 
розташування цих органів або 
поза робочим часом, 
установленим для них

76 000,0 76 000,0  

214. 24000000 Інші неподаткові надходження 18 684 614,0 17 597 380,8 1 087 233,2
215. 24010000 Кошти від реалізації майна, 

конфіскованого за рішенням суду 
(крім майна, конфіскованого за 
вчинення корупційного та 
пов’язаного з корупцією 
правопорушення)

125 972,0 125 972,0  

216. 24030000 Надходження сум кредиторської 
та депонентської 
заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо 
яких минув строк позовної 
давності

75 253,0 75 253,0  

217. 24050000 Кошти від реалізації 
надлишкового озброєння, 
військової та спеціальної 
техніки, нерухомого військового 
майна Збройних Сил України та 
інших утворених відповідно до 
законів України військових 
формувань, правоохоронних 
органів та інших державних 
органів

13 600,0 6 500,0 7 100,0

218. 24060000 Інші надходження 4 217 450,8 3 150 010,8 1 067 440,0
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219. 24060300 Інші надходження 2 965 574,0 2 965 574,0  
220. 24060500 Відрахування від суми коштів, 

витрачених на рекламу 
тютюнових виробів та/або 
алкогольних напоїв у межах 
України

4 226,0 4 226,0  

221. 24061500 Надходження до Державного 
спеціалізованого фонду 
фінансування загальнодержавних 
витрат на авіаційну діяльність та 
участь України у міжнародних 
авіаційних організаціях

326 300,0 65 260,0 261 040,0

222. 24061800 Плата за подання скарги щодо 
процедур закупівлі до органу 
оскарження

80 533,0 80 533,0  

223. 24061900 Кошти, отримані від надання 
учасниками процедури 
закупівлі/спрощеної закупівлі  як 
забезпечення їх тендерної 
пропозиції/пропозиції учасника 
спрощеної закупівлі, які не 
підлягають поверненню цим 
учасникам

19 494,0 19 494,0  

224. 24062000 Кошти, отримані від переможця 
процедури закупівлі/спрощеної 
закупівлі під час укладення 
договору про закупівлю як 
забезпечення виконання такого 
договору, які не підлягають 
поверненню учаснику

4 659,8 4 659,8  

225. 24062100 Грошові стягнення за шкоду, 
заподіяну порушенням 
законодавства про охорону 
навколишнього природного 
середовища внаслідок 
господарської та іншої діяльності

21 000,0  21 000,0

226. 24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на 
земельних ділянках державної та 
комунальної власності, які не 
надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, 
використання не за цільовим 
призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) 
без спеціального дозволу; 
відшкодування збитків за 
погіршення якості ґрунтового 
покриву тощо та за неодержання 

10 264,0 10 264,0  
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доходів у зв'язку з тимчасовим 
невикористанням земельних 
ділянок

227. 24063100 Кошти, отримані відповідно до 
статті 8 Закону України "Про 
впорядкування питань, 
пов'язаних із забезпеченням 
ядерної безпеки" (включаючи 
надходження заборгованості 
минулих років за цими 
коштами), та дохід від 
розміщення цих коштів у цінні 
папери відповідно до статті 9 
цього ж Закону України

785 400,0  785 400,0

228. 24110000 Доходи від операцій з 
кредитування та надання 
гарантій

1 464 131,0 1 451 437,8 12 693,2

229. 24110100 Плата за надання державних 
гарантій та кредитів (позик), 
залучених державою

741 864,9 741 864,9  

230. 24110200 Плата за користування 
кредитами (позиками), 
залученими державою

708 852,9 708 852,9  

231. 24110400 Відсотки за користування 
пільговим довгостроковим 
державним кредитом, наданим 
молодим сім'ям та одиноким 
молодим громадянам на 
будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла

270,0 270,0  

232. 24110800 Плата за користування кредитом 
з державного бюджету

450,0 450,0  

233. 24111100 Відсотки за користування 
пільговим довгостроковим 
державним кредитом, наданим 
внутрішньо переміщеним 
особам, учасникам проведення 
антитерористичної операції 
(АТО) та/або учасникам 
проведення операції Об'єднаних 
сил (ООС) на придбання житла, і 
пеня за порушення строку 
платежу з погашення кредиту

3 800,0  3 800,0

234. 24111300 Відсотки за користування 
пільговими іпотечними 
кредитами, наданими 
внутрішньо переміщеним особам 
за рахунок коштів гранту, 
наданих Кредитною установою 

8 893,2  8 893,2
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для відбудови (KfW), і пеня за 
порушення строку платежів з 
погашення кредитів

235. 24130000 Збір на соціально-економічну 
компенсацію ризику населення, 
яке проживає на території зони 
спостереження

816 737,7 816 737,7  -402- Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)

У додатку №1 до законопроекту дохід від збору на соціально-
економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження (24130000) перенести в повному 
обсязі із загального фонду до спеціального фонду. 

Відхилено

236. 24140000 Збори на обов'язкове державне 
пенсійне страхування з окремих 
видів господарських операцій

11 861 667,7 11 861 667,7  

237. 24140200 Збір при поданні ювелірних та 
побутових виробів з 
дорогоцінних металів на 
клеймування державним 
пробірним клеймом до казенних 
підприємств пробірного 
контролю

244 559,3 244 559,3  

238. 24140300 Збір під час набуття права 
власності на легкові автомобілі

5 859 229,7 5 859 229,7  

239. 24140500 Збір з операцій придбавання 
(купівлі-продажу) нерухомого 
майна

1 957 440,1 1 957 440,1  

240. 24140600 Збір з користування та надання 
послуг стільникового рухомого 
зв'язку

3 800 438,6 3 800 438,6  

241. 24160000 Концесійні платежі 109 801,8 109 801,8  
242. 24160300 Концесійні платежі щодо об'єктів 

державної власності
109 801,8 109 801,8  

243. 25000000 Власні надходження 
бюджетних установ 

42 641 125,0  42 641 125,0 -403- Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
У додатку № 1 до законопроекту встановити інші джерела 

власних надходжень бюджетних установ (код 25020000) у сумі 
1.500.424,5 тис. грн і власні надходження бюджетних установ 
(код 25000000) загалом у сумі 43.641.125 тис. грн (тобто 
збільшити на 1 млрд грн). /за пропозицією Рахункової палати/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

244. 25010000 Надходження від плати за 
послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно 
із законодавством

42 140 700,5  42 140 700,5

245. 25020000 Інші джерела власних 
надходжень бюджетних 
установ

500 424,5  500 424,5 -404- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Северин С.С. (Реєстр.картка №39)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити доходи загального фонду проекту державного 
бюджету на 2022 рік у додатку № 1 до законопроекту (з 
уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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та статті 1 законопроекту) за кодом 25000000 «Власні 
надходження бюджетних установ» на 1.000.000 тис грн. 

246. 30000000 Доходи від операцій з 
капіталом

1 124 792,4 39 237,4 1 085 555,0

247. 31000000 Надходження від продажу 
основного капіталу

31 318,3 31 318,3  

248. 31010000 Кошти від реалізації скарбів, 
майна, одержаного державою 
або територіальною громадою в 
порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, 
знахідок, а також валютних 
цінностей і грошових коштів, 
власники яких невідомі 

20 045,0 20 045,0  

249. 31020000 Надходження коштів від 
Державного фонду дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння 

11 273,3 11 273,3  

250. 32000000 Надходження від реалізації 
державних запасів товарів

1 085 055,0  1 085 055,0

251. 32010000 Надходження від реалізації 
матеріальних цінностей 
державного резерву

1 075 055,0  1 075 055,0

252. 32020000 Надходження від реалізації 
розброньованих матеріальних 
цінностей мобілізаційного 
резерву

10 000,0  10 000,0

253. 33000000 Кошти від продажу землі і 
нематеріальних активів

8 419,1 7 919,1 500,0

254. 33010000 Кошти від продажу землі 7 419,1 7 419,1  
255. 33030000 Кошти від відчуження земельних 

ділянок, на яких розташовані 
об'єкти нерухомого військового 
майна, що підлягають реалізації, 
та земельних ділянок, які 
вивільняються у процесі 
реформування Збройних Сил 
України і Державної спеціальної 
служби транспорту

1 000,0 500,0 500,0

256. 40000000 Офіційні трансферти 1 171 056,7 509 404,1 661 652,6
257. 42000000 Від Європейського Союзу, урядів 

іноземних держав, 
міжнародних організацій, 
донорських установ

1 171 056,7 509 404,1 661 652,6

258. 42010000 Кошти, отримані від 
секретаріату ООН, НАТО, ЄС, 
ОБСЄ або іншої міжнародної 
організації за участь України в 
міжнародних операціях з 
підтримання миру і безпеки

509 404,1 509 404,1  
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259. 42020000 Гранти (дарунки), що надійшли 
до бюджетів усіх рівнів

661 652,6  661 652,6

260. 50000000 Цільові фонди 200 657,4  200 657,4
261. 50070000 Надходження до Фонду 

соціального захисту осіб з 
інвалідністю

200 657,4  200 657,4
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262. Додаток № 2
до Закону України

"Про Державний бюджет України 
на 2022 рік"

263.
Фінансування Державного бюджету України на 2022 рік

264. (тис. грн)
265. Код Найменування згідно з 

класифікацією фінансування 
бюджету

Всього Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

266.    
267. Загальне фінансування 188 006 000,2 160 259 208,0 27 746 792,2
268.    
269. 400000 Фінансування за борговими 

операціями
177 796 145,3 152 259 208,0 25 536 937,3

270. 401000 Запозичення 571 121 086,7 545 584 149,4 -405- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку №2 до законопроекту зменшити суму запозичень на 

14.849.966 тис. грн. за рахунок врахування моїх пропозицій до 
проекту. 

Відхилено

271. 401100 Внутрішні запозичення 419 963 519,1 419 963 519,1
272. 401200 Зовнішні запозичення 151 157 567,6 125 620 630,3 25 536 937,3
273. 402000 Погашення -393 324 941,4 -393 324 941,4
274. 402100 Внутрішні зобов'язання -320 967 504,6 -320 967 504,6
275. 402200 Зовнішні зобов'язання -72 357 436,8 -72 357 436,8
276. 500000 Надходження від приватизації 

державного майна
8 000 000,0 8 000 000,0 -406- Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)

Доручити Кабінету Міністрів України при підготовці 
законопроекту про державний бюджет на 2022 рік (реєстр. № 6000) до 
другого читання опрацювати питання збільшення у законопроекті 
планових надходжень від приватизації державного майна із 
зменшенням на відповідну суму планових показників державних 
запозичень і граничного обсягу державного боргу, а також з 
відповідним зменшенням видатків на обслуговування державного 
боргу і збільшенням видатків на заходи, пов’язані з проведенням 
приватизації державного майна. 

Відхилено

277. 501000 Надходження від приватизації 
державного майна та інших 
надходжень, безпосередньо 
пов'язаних з процесом приватизації 
та кредитування підприємств

8 000 000,0 8 000 000,0

278. 600000 Фінансування за активними 
операціями

2 209 854,9  2 209 854,9

279. 601000 Зміни обсягів  депозитів і цінних 
паперів, що використовуються для 
управління ліквідністю

2 207 854,9  2 207 854,9 -407- Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
У додатку № 2 до законопроекту надходження від дострокового 

погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що 
видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики, в сумі 
3 млрд грн відобразити за кодом 601120 „Надходження внаслідок 
продажу/пред’явлення цінних паперів”, виключивши код 601110 
Повернення бюджетних коштів з депозитів”. /за пропозицією 

Враховано
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Рахункової палати/.

280. 601100 Повернення бюджетних коштів з 
депозитів, надходження внаслідок 
продажу/пред'явлення цінних 
паперів

3 000 000,0  3 000 000,0

281. 601110 Повернення бюджетних коштів з 
депозитів

3 000 000,0  3 000 000,0 -408- Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)
У додатку № 2 до законопроекту цифри і слова «601110» і 

«Повернення бюджетних коштів з депозитів» замінити відповідно 
цифрами і словами «601120» і «Надходження внаслідок 
продажу/пред’явлення цінних паперів». /техніко-юридичне уточнення 
коду і його найменування згідно з класифікацію фінансування 
бюджету для правильного відображення надходжень від Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб/

Враховано

282. 601200 Розміщення бюджетних коштів на 
депозитах, придбання цінних 
паперів

-792 145,1  -792 145,1 -409- Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
У додатку № 2 до законопроекту передбачити код 601220 

„Придбання цінних паперів” для відображення витрат на придбання 
Міністерством енергетики України цінних паперів відповідно до статті 
9 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із 
забезпеченням ядерної безпеки». /за пропозицією Рахункової палати/.

Враховано

283. 602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 2 000,0  2 000,0

284. 602100 На початок періоду 2 000,0  2 000,0
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285. Додаток № 3
до Закону України

«Про Державний бюджет України 
на 2022 рік»

286. Розподіл видатків Державного бюджету України на  2022 рік
287. (тис. грн)
288. КПКВ та 

КДБ
Найменування

згідно з відомчою і програмною 
класифікаціями видатків та 
кредитування державного 

бюджету

Разом Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд

289.  ВСЬОГО: 1 441 939 445,6 1 294 085 182,8 147 854 262,8

-410- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Кабінету Міністрів України при доопрацюванні законопроекту 
передбачити видатки на індексацію грошових доходів населення, яким 
ці виплати фінансово забезпечуються із бюджету, при перевищенні на 
1% індексу інфляції. 

Відхилено

-411- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)

Відхилено
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    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 збільшити видатки для фінансування установ 
соціальної сфери у повному обсязі відповідно до їх бюджетних 
запитів, у першу чергу, на заробітну плату, враховуючи значне фізичне 
навантаження, зокрема, через трансферти з Державного бюджету 
України місцевим бюджетам. 

-412- Н.д.Остапенко А.Д. (Реєстр.картка №231)
Передбачити видатки на діяльність Комісії з питань осіб, зниклих 

безвісти за особливих обставин окремою бюджетною програмою. 
Незабезпечення повноцінного функціонування вказаної вище Комісії 
порушує право сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, на 
з’ясування долі та місця перебування рідних, передбачене статтею 24 
Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких 
зникнень.

Відхилено

-413- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)

Відхилено
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    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону передбачити нову бюджетну 
програму «Надання роботодавцям компенсації для забезпечення 
молоді першим робочим місцем» у розмірі видатків за загальним 
фондом в розмірі 50.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-414- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
У законопроекті у соціальній сфері збільшити видатки у 2022 році 

для фінансування установ соціальної сфери у повному обсязі 
відповідно до їх бюджетних запитів, у першу чергу, на заробітну 
плату, враховуючи значне фізичне навантаження, зокрема, через 
трансферти з Державного бюджету України місцевим бюджетам. 

Відхилено

-415- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)

Передбачити збільшення видатків для оплати праці працівників 
освіти, культури, охорони здоров’я, науки, будинків інтернатів та 
інших бюджетних установ внаслідок врахування розміру посадового 
окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду на 
рівні мінімальної заробітної плати. 

Відхилено

-416- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Підвищення заробітних плат вчителям, стипендій студентам, 

оновлення матеріально-технічної бази шкіл, бібліотек, збільшення 
фінансування НУШ. 

Відхилено

-417- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Передбачити у проекті держбюджету підвищення прожиткового 

мінімуму, мінімальної зарплати і мінімальної пенсії до прожиткового 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання 
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мінімуму, а також передбачити додаткові кошти Пенсійному фонду 
для виплати додаткової 13-ї пенсії на початку 2022 року у розмірі 23,5 
млрд грн. 

питання про 
підвищення 
прожиткового 
мінімуму/

-418- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Передбачити видатки за загальним фондом за новими бюджетними 

програмами:
«Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок бойових 

дій та збройних конфліктів» у обсязі 500.000 тис.грн;
«Забезпечення житлом осіб з інвалідністю внаслідок війни, воїнів-

інтернаціоналістів, громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю по зору та слуху, 
військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, для 
відселення їх із закритих та віддалених від населених пунктів 
військових гарнізонів» у обсязі 300.000 тис.грн;

«Санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю у санаторно-
курортному реабілітаційному центрі «Слов'янський курорт» у обсязі 
75.000 тис.грн; «Надання роботодавцям компенсації для забезпечення 
молоді першим робочим місцем» у обсязі 50.000 тис.грн;

«Сприяння у працевлаштуванні та створенні нових робочих місць 
для внутрішньо переміщених осіб» у обсязі 150.000 тис.грн. 

Відхилено

-419- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)

Передбачити видатки на індексацію грошових доходів населення, 
яким ці виплати фінансуються із бюджету, при перевищенні на один 
відсоток індексу інфляції». 

Відхилено

-420- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)

Передбачити збільшення проти 2021 року видатків по бюджетних 
програмах соціального захисту ветеранів усіх категорій та членів їх 
сімей з урахуванням очікуваних фактичних розмірів прожиткових 
мінімумів та підвищення розмірів пільг на потреби таких сімей. 

Відхилено

-421- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
У законопроекті передбачити кошти для виплати застрахованим 

особам матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності Фондом соціального страхування 
України та допомоги по безробіттю Фондом соціального страхування 
на випадок безробіття - сумарно у розмірі 5,5 млрд грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
таких виплат для 
Фонду соціального 
страхування/

-422- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Збільшити видатки у 2022 році для фінансового забезпечення 

установ соціальної сфери у повному обсязі відповідно до їх 
бюджетних запитів, у першу чергу, на заробітну плату, враховуючи 
значне фізичне навантаження, зокрема, через трансферти з 
Державного бюджету України місцевим бюджетам. 

Відхилено

-423- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Передбачити видатки для виплати застрахованим особам 

матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
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втратою працездатності Фондом соціального страхування України та 
допомоги по безробіттю Фондом соціального страхування на випадок 
безробіття - сумарно у розмірі 5,5 млрд.гривень. 

таких виплат для 
Фонду соціального 
страхування/

-424- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
Передбачити видатки:
на відновлення у повному обсязі надання фондами соціального 

страхування застрахованим особам та членам їх сімей (у тому числі 
дітям) профілактичних соціальних послуг із санаторно-курортного 
лікування та оздоровлення дітей, фінансової підтримки санаторіїв-
профілакторіїв підприємств і навчальних закладів;

на відрахування коштів первинним профспілковим організаціям 
установ і організацій бюджетної сфери на культурно-масову, 
фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах, передбачених 
колективними договорами, але не менш як 0,3% фонду оплати праці;

для бюджетних організацій на реалізацію статті 19 Закону України 
«Про охорону праці». 

Відхилено

-425- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

Передбачити видатки за новою бюджетною програмою 
«Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» (код 3201200) з урахуванням положень 
статті 71 та статті 91 Бюджетного кодексу України зі 
співфінансування, зокрема, за рахунок державного та місцевих 
бюджетів, а також інших джерел не заборонених законодавством. 

Відхилено

-426- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

Варто зауважити, що у проекті Державного бюджету України на 
2022 рік не передбачено видатків на діяльність Комісії з питань осіб, 
зниклих безвісти за особливих обставин. Незабезпечення 
повноцінного функціонування вказаної вище Комісії порушує право 
сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, на з’ясування долі 
та місця перебування рідних, передбачене статтею 24 Міжнародної 
конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень. 

Відхилено

290. 0110000 Апарат Верховної Ради 
України

2 605 083,8 2 599 080,8 6 003,0 -427- Н.д.Богданець А.В. (Реєстр.картка №163)
Скоротити на 5% видатки за загальним фондом державного 

бюджету за наступним кодом програмної класифікації: 0110000 
Апарат Верховної Ради України - на 129.954,04 тис грн. 

Відхилено

291. 0111000 Апарат Верховної Ради 
України

2 605 083,8 2 599 080,8 6 003,0

292. 0111010 Здійснення законотворчої 
діяльності Верховної Ради 
України

1 266 535,6 1 266 535,6  -428- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Збільшити видатки за кодом 0111010 на 270.788,2 тис.грн, у тому 

числі: видатки споживання - на 123.491,1 тис.грн (з них оплата праці - 
68.367,9 тис.грн), видатки розвитку - на 147.297,1 тис.грн.

Запропоноване збільшення видатків може бути покрито за рахунок 
збільшення показників доходів від податкових та митних платежів за 
рахунок вжиття дієвих заходів щодо покращення адміністрування 
податків і зборів, зокрема в частині погашення податкового боргу 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0111010/
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платників податків перед бюджетом, ефективного застосування 
автоматизованої системи аналізу та управління ризиками, 
недопущення проявів корупції в контролюючих органах, зниження 
рівня тіньової економіки, включаючи руйнування схем мінімізації 
податкових зобов’язань, запобігання та протидії контрабанді, 
запобігання незаконному відшкодуванню ПДВ та відмиванню коштів 
через офшорні зони. 

293. 0111020 Обслуговування та 
організаційне, інформаційно-
аналітичне, матеріально-
технічне забезпечення 
діяльності Верховної Ради 
України

1 251 180,4 1 245 177,4 6 003,0 -429- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 0111020 
«Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, 
матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради 
України» зменшити видатки на 373.553,2 тис грн. 

Відхилено

-430- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Збільшити видатки за кодом 0111020 на 486.454,7 тис.грн, у тому 

числі: видатки споживання - на 4.357,5 тис.грн, видатки розвитку - на 
482.097,2 тис.грн.

Запропоноване збільшення видатків може бути покрито за рахунок 
збільшення показників доходів від податкових та митних платежів за 
рахунок вжиття дієвих заходів щодо покращення адміністрування 
податків і зборів, зокрема в частині погашення податкового боргу 
платників податків перед бюджетом, ефективного застосування 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0111020/
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автоматизованої системи аналізу та управління ризиками, 
недопущення проявів корупції в контролюючих органах, зниження 
рівня тіньової економіки, включаючи руйнування схем мінімізації 
податкових зобов’язань, запобігання та протидії контрабанді, 
запобігання незаконному відшкодуванню ПДВ та відмиванню коштів 
через офшорні зони. 

294. 0111090 Висвітлення діяльності  
Верховної  Ради  України через  
засоби  телебачення  і 
радіомовлення та фінансова 
підтримка видання газети 
"Голос України"

87 367,8 87 367,8  -431- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Збільшити видатки за кодом 0111090 на 116.026,6 тис.грн, у тому 

числі: видатки споживання - на 11.369,6 тис.грн, видатки розвитку - на 
104.657 тис.грн.

Запропоноване збільшення видатків може бути покрито за рахунок 
збільшення показників доходів від податкових та митних платежів за 
рахунок вжиття дієвих заходів щодо покращення адміністрування 
податків і зборів, зокрема в частині погашення податкового боргу 
платників податків перед бюджетом, ефективного застосування 
автоматизованої системи аналізу та управління ризиками, 
недопущення проявів корупції в контролюючих органах, зниження 
рівня тіньової економіки, включаючи руйнування схем мінімізації 
податкових зобов’язань, запобігання та протидії контрабанді, 
запобігання незаконному відшкодуванню ПДВ та відмиванню коштів 
через офшорні зони. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0111090/

295. 0300000 Державне управління 
справами

2 850 069,5 2 545 771,7 304 297,8 -432- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Видатки пропонуємо скоротити на 235,5 грн. 

Відхилено

-433- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Видатки за КПКВК 0300000 «Державне управління справами» 
скоротити на 235,5 млн грн. 

Відхилено

296. 0301000 Апарат Державного 
управління справами

2 809 773,0 2 505 475,2 304 297,8

297. 0301010 Обслуговування та 
організаційне, інформаційно-
аналітичне, матеріально-
технічне забезпечення 
діяльності Президента України 
та Офісу Президента України

1 080 465,4 1 075 645,4 4 820,0 -434- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)

Відхилено
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    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 0301010 
«Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, 
матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та 
Офісу Президента України» зменшити видатки на 322.693,6 тис грн. 

298. 0301050 Виготовлення державних 
нагород та пам'ятних знаків

23 613,7 23 613,7  

299. 0301060 Фінансова підтримка санаторно-
курортних закладів та закладів 
оздоровлення

180 039,9 54 908,4 125 131,5 -435- Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 
0301060 на 2.000 тис. грн /на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель та топографічної зйомки як 
частини документації із землеустрою ДП України «Міжнародний 
дитячий центр «Артек»/. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок додаткових надходжень за кодом 500000. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0301060/

-436- Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 
0301060 на 2.000 тис. грн для виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель та топографічної зйомки, як 
складової частини документації із землеустрою Державного 
підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек», 
джерелом покриття додаткових видатків здійснити за рахунок 
додаткових надходжень від приватизації державного майна. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0301060/

300. 0301080 Наукова і науково-технічна 
діяльність у сфері державного 
управління, стратегічних 
проблем внутрішньої та 
зовнішньої політики і з питань 

96 623,4 95 238,9 1 384,5
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посередництва та примирення 
при вирішенні колективних 
трудових спорів (конфліктів)

301. 0301130 Підготовка науково-
педагогічних і наукових кадрів з 
питань стратегічних проблем 
внутрішньої і зовнішньої 
політики

2 389,8 2 389,8  

302. 0301140 Збереження природно-
заповідного фонду в 
національних природних парках 
та заповідниках 

138 692,6 95 130,8 43 561,8 -437- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Збереження природно-заповідного фонду в національних природних 
парках та заповідниках» (код 0301140) на 200.000 тис. грн. 

Відхилено

-438- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Збереження природно-заповідного фонду в національних природних 
парках та заповідниках» (код 0301140) на 200.000 тис. грн. 

Відхилено

303. 0301170 Надання  медичних  послуг  
медичними  закладами 

1 160 977,9 1 031 577,9 129 400,0

304. 0301360 Фінансова підтримка закладів 
культури і мистецтва

73 191,3 73 191,3  

305. 0301460 Виплата Державних премій 
України

3 779,0 3 779,0  

306. 0301520 Модернізація цифрових 
інформаційно-аналітичних 
систем

50 000,0 50 000,0  

307. 0304000 Національна служба 
посередництва і примирення 
України

40 296,5 40 296,5  

308. 0304010 Сприяння врегулюванню 
колективних трудових спорів 
(конфліктів)

40 296,5 40 296,5  -439- Н.д.Третьякова Г.М. (Реєстр.картка №278)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

0304010 на 4.083,3 тис.грн (з них оплата праці - 3.347 тис.грн, 
нарахування на заробітну плату - 736,3 тис.грн). 

Відхилено

309. 0410000 Господарсько-фінансовий 
департамент Секретаріату 
Кабінету Міністрів України

2 707 073,4 2 676 647,5 30 425,9 -440- Н.д.Богданець А.В. (Реєстр.картка №163)
Скоротити на 5% видатки за загальним фондом державного 

бюджету за наступним кодом програмної класифікації: 0410000 
Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету 
Міністрів України - на 133.832,375 тис грн. 

Відхилено

-441- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Видатки пропонуємо скоротити на 96,9 млн грн. 

Відхилено

-442- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)

Відхилено



стор.   120
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Видатки за КПКВК 0410000 «Господарсько-фінансовий 
департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України» скоротити на 
96,9 млн грн. 

310. 0411000 Секретаріат Кабінету 
Міністрів України

1 236 204,7 1 219 482,5 16 722,2 -443- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Секретаріат Кабінету 
Міністрів України» (код 0411000) на 96.396,2тис. грн. 

Відхилено

-444- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка №223)
    Н.д.Магомедов М.С. (Реєстр.картка №45)
    Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Рущишин Я.І. (Реєстр.картка №117)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Шевченко Є.В. (Реєстр.картка №76)
    Н.д.Кінзбурська В.О. (Реєстр.картка №171)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Горбенко Р.О. (Реєстр.картка №330)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Грищук Р.П. (Реєстр.картка №222)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Мазурашу Г.Г. (Реєстр.картка №203)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)

Передбачити Секретаріату Кабінету Міністрів України за 
загальним фондом видатки за новою бюджетною програмою 
«Функціонування інституції з підтримки індустріальних парків» у 
обсязі 10.000 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок збільшення надходжень за кодом 14060000 на 1.800.000 тис. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/
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грн та за кодом 14070000 на 2.810.000 тис. грн. 

-445- Комітет з питань економічного розвитку
Передбачити Секретаріату Кабінету Міністрів України за 

загальним фондом видатки за новою бюджетною програмою 
«Функціонування інституції з підтримки індустріальних парків» у 
обсязі 10.000 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок збільшення надходжень за кодом 14060000 на 1.800.000 тис. 
грн та за кодом 14070000 на 2.810.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/

-446- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
Збільшити видатки за кодом програмної класифікації 0411000 

"Секретаріат Кабінету Міністрів України" (Додаток №3) на 15.000 тис. 
грн. з метою фінансування діяльності Урядового офісу координації 
європейської та євроатлантичної інтеграції з розроблення 
Репутаційної стратегії України-2030.

Джерелом фінансування відповідних додаткових витрат загальним 
обсягом 3.469.000 тис. грн пропоную визначити перевищення доходів 
Національного банку України, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодами 
0411010 і 0411130/

311. 0411010 Обслуговування та 
організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення 
діяльності Кабінету Міністрів 
України 

1 002 015,7 985 293,5 16 722,2 -447- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 0411010 

Відхилено
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«Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів 
України» зменшити видатки на 295.588,1 тис грн. 

-448- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 0411010 на 

10.620 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

312. 0411070 Фінансова підтримка газети 
"Урядовий кур'єр"

12 115,1 12 115,1  

313. 0411130 Інформаційно-аналітичне та 
організаційне забезпечення 
оперативного реагування 
органів виконавчої влади

129 682,6 129 682,6  -449- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 0411130 на 

15.522,5 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

314. 0411150 Забезпечення розслідування 
авіаційних подій та інцидентів з 
цивільними повітряними 
суднами Національним бюро 

28 573,4 28 573,4  

315. 0411170 Забезпечення функціонування 
офісу із залучення та підтримки 
інвестицій

33 000,0 33 000,0  -450- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту збільшити видатки розвитку 

загального фонду за бюджетною програмою «Забезпечення 
функціонування офісу із залучення та підтримки інвестицій» (код 
0411170) на 100.000 тис. грн. 

Відхилено

316. 0411190 Заходи з підтримки розвитку 
лідерства в Україні

15 000,0 15 000,0  

317. 0411200 Організаційне, матеріально-
технічне, інформаційне та інше 
забезпечення діяльності 
Національної ради України з 
питань розвитку науки і 
технологій

1 352,9 1 352,9  

318. 0411240 Функціонування інституції з 
підтримки та просування 
експорту

14 465,0 14 465,0  -451- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту збільшити видатки розвитку 

загального фонду за бюджетною програмою «Функціонування 
інституції з підтримки та просування експорту» (код 0411240) на 
100.000 тис. грн. 

Відхилено

-452- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)

Відхилено
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    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 бюджетну програму «Функціонування інституції з 
підтримки та просування експорту» КПКВК 0411240 збільшити на 
2.000.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

319. 0414000 Державна служба 
статистики України

1 363 682,3 1 349 978,6 13 703,7

320. 0414010 Керівництво та управління у 
сфері статистики

1 247 391,1 1 233 687,4 13 703,7 -453- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері статистики» на 48.385,6 тис грн. 

Відхилено

-454- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)

Відхилено
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    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 0414010 
«Керівництво та управління у сфері статистики» зменшити видатки на 
370.106,2 тис грн. 

321. 0414020 Статистичні спостереження 101 068,5 101 068,5  
322. 0414030 Щоквартальна плата 

домогосподарствам за ведення 
записів доходів, витрат та інших 
відомостей під час проведення 
обстеження умов їх життя

7 918,7 7 918,7  

323. 0414040 Наукова і науково-технічна 
діяльність у сфері державної 
статистики

814,1 814,1  

324. 0414090 Підготовка кадрів у сфері 
статистики закладом вищої 
освіти та забезпечення 
діяльності його баз практики

6 489,9 6 489,9  -455- Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
Збільшити видатки за кодом 0414090 на 3.072,2 тис. грн. 

Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
надходжень акцизного податку з вироблених в Україні лікеро-
горілчаної продукції, тютюну та тютюнових виробів, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, пального. 

Відхилено

325. 0418000 Комісія з регулювання 
азартних ігор та лотерей

107 186,4 107 186,4  -456- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 рядок бюджетної програми «Комісія з регулювання 

азартних ігор та лотерей» (код 0418000) виключити. 

Відхилено

-457- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 рядок бюджетної програми «Комісія з регулювання 

азартних ігор та лотерей» (код 0418000) виключити. 

Відхилено

326. 0418010 Керівництво та управління у 
сфері регулювання азартних ігор 
та лотерей

107 186,4 107 186,4  -458- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 рядок бюджетної програми «Керівництво та 

управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей» (код 
0418010) виключити. 

Відхилено

-459- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 рядок бюджетної програми «Керівництво та 

управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей» (код 
0418010) виключити. 

Відхилено

-460- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350) Відхилено
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    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 0418010 
«Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та 
лотерей» зменшити видатки на 32.155,9 тис грн. 

327. 0500000 Державна судова 
адміністрація України

18 519 337,4 15 769 337,4 2 750 000,0

328. 0501000 Апарат Державної судової 
адміністрації України

18 519 337,4 15 769 337,4 2 750 000,0

329. 0501020 Забезпечення здійснення 
правосуддя місцевими, 
апеляційними судами та 
функціонування органів і 
установ системи правосуддя

18 516 337,4 15 766 337,4 2 750 000,0 -461- Комітет з питань правової політики
Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 

0501020 на 7.089.791,2 тис. грн, із яких: видатки споживання - на 
5.308.864,3 тис. грн (з них оплата праці - на 4.278.598,5 тис. грн, 
комунальні послуги та енергоносії - на 7.861,7 тис. грн), видатки 
розвитку - на 1.780.926,9 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-462- Н.д.Тарасенко Т.П. (Реєстр.картка №345)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою 0501020 на 2.853.732,5 тис. грн (з них оплата 
праці працівникам апаратів судів - на 2.000.000 тис. грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-463- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» (код 
0501020) на 3.703.267,48 тис. грн. 

-464- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними 
судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» (код 
0501020) на 3.703.267,48 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-465- Н.д.Демченко С.О. (Реєстр.картка №29)
    Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272)
    Н.д.Дирдін М.Є. (Реєстр.картка №132)
    Н.д.Павліш П.В. (Реєстр.картка №182)
    Н.д.Фріс І.П. (Реєстр.картка №84)
    Н.д.Совгиря О.В. (Реєстр.картка №343)
    Н.д.Ватрас В.А. (Реєстр.картка №295)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Арахамія Д.Г. (Реєстр.картка №229)
    Н.д.Торохтій Б.Г. (Реєстр.картка №326)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
0501020 на 2.457.685,6 тис. грн (з них оплата праці - на 2.343.848,6 тис. 
грн, нарахування на оплату праці - на 113.837 тис. грн) /на виконання 
норм статті 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
щодо базового розміру посадового окладу судді/.

Фінансування видатків здійснити за рахунок очікуваного 
збільшення доходів Державного бюджету від надходження коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону 
України "Про Національний банк України" (код 21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

-466- Н.д.Демченко С.О. (Реєстр.картка №29)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Торохтій Б.Г. (Реєстр.картка №326)
    Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272)
    Н.д.Ватрас В.А. (Реєстр.картка №295)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
0501020 на 3.785.652,5 тис. грн, в т.ч. видатки споживання - на 
2.957.222,4 тис. грн (з них оплата праці - на 2.146.951,2 тис. грн), 
видатки розвитку - на 828.430,1 тис. грн.

Фінансування видатків здійснити за рахунок очікуваного 
збільшення доходів Державного бюджету від надходження коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону 
України "Про Національний банк України" (код 21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

330. 0501150 Виконання рішень судів на 
користь суддів  та працівників 
апаратів судів

3 000,0 3 000,0  -467- Комітет з питань правової політики
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою 0501150 на 1.082.479 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-468- Н.д.Демченко С.О. (Реєстр.картка №29)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Торохтій Б.Г. (Реєстр.картка №326)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
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    Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272)
    Н.д.Ватрас В.А. (Реєстр.картка №295)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
бюджетною програмою 0501150 на 1.082.479 тис. грн.

Фінансування видатків здійснити за рахунок очікуваного 
збільшення доходів Державного бюджету від надходження коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону 
України "Про Національний банк України" (код 21020000). 

видатків за кодом 
0501150/

331. 0550000 Верховний Суд 2 236 647,7 1 496 747,7 739 900,0
332. 0551000 Апарат Верховного Суду 2 236 647,7 1 496 747,7 739 900,0
333. 0551010 Здійснення правосуддя 

Верховним Судом
2 236 647,7 1 496 747,7 739 900,0 -469- Комітет з питань правової політики

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
0551010 на 548.455,4 тис. грн, із яких: видатки споживання - на 
229.443,2 тис. грн (з них оплата праці - на 169.398,8 тис. грн, 
комунальні послуги та енергоносії - на 13.605,9 тис. грн), та видатки 
розвитку - на 319.012,2 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-470- Комітет з питань правової політики
Передбачити для Верховного Суду України окремо видатки 

споживання загального фонду у сумі 392.557,2 тис. грн (з них оплата 
праці - 324.034,9 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - 79,2 тис. 
грн). 

Відхилено

-471- Н.д.Демченко С.О. (Реєстр.картка №29)
    Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272)
    Н.д.Дирдін М.Є. (Реєстр.картка №132)
    Н.д.Павліш П.В. (Реєстр.картка №182)
    Н.д.Фріс І.П. (Реєстр.картка №84)
    Н.д.Совгиря О.В. (Реєстр.картка №343)
    Н.д.Ватрас В.А. (Реєстр.картка №295)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Арахамія Д.Г. (Реєстр.картка №229)
    Н.д.Торохтій Б.Г. (Реєстр.картка №326)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
0551010 на 193.100 тис. грн (з них оплата праці - на 169.400 тис. грн, 
нарахування на оплату праці - на 23.700 тис. грн) /на виконання норм 
статті 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо 
базового розміру посадового окладу судді/.

Фінансування видатків здійснити за рахунок очікуваного 
збільшення доходів Державного бюджету від надходження коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону 
України "Про Національний банк України" (код 21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0551010/

-472- Н.д.Демченко С.О. (Реєстр.картка №29)
    Н.д.Костін А.Є. (Реєстр.картка №329)
    Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272)
    Н.д.Дирдін М.Є. (Реєстр.картка №132)
    Н.д.Фріс І.П. (Реєстр.картка №84)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0551010/
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    Н.д.Павліш П.В. (Реєстр.картка №182)
    Н.д.Совгиря О.В. (Реєстр.картка №343)
    Н.д.Ватрас В.А. (Реєстр.картка №295)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Арахамія Д.Г. (Реєстр.картка №229)
    Н.д.Торохтій Б.Г. (Реєстр.картка №326)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
0551010 на 355.340,7 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 36.328,5 
тис. грн (з них комунальні послуги та енергоносії - на 13.605,9 тис. 
грн), та видатки розвитку - на 319.012,2 тис. грн.

Фінансування видатків здійснити за рахунок очікуваного 
збільшення доходів Державного бюджету від надходження коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону 
України "Про Національний банк України" (код 21020000). 

-473- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Здійснення правосуддя Верховним Судом» (код 0551010) на 
447.329,54 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-474- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Здійснення правосуддя Верховним Судом» (код 0551010) на 
447.329,54 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

334. 0800000 Конституційний Суд України 313 797,8 313 797,8  
335. 0801000 Конституційний Суд України 313 797,8 313 797,8  
336. 0801010 Забезпечення конституційної 

юрисдикції в Україні
313 797,8 313 797,8  -475- Комітет з питань правової політики

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
0801010 на 144.556,8 тис. грн, із яких: видатки споживання - на 
128.280,7 тис. грн (з них оплата праці - на 81.092,5 тис. грн), та видатки 
розвитку - на 16.276,1 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

337. 0850000 Вищий антикорупційний суд 510 344,5 510 244,5 100,0
338. 0851000 Апарат Вищого 

антикорупційного суду
510 344,5 510 244,5 100,0

339. 0851010 Здійснення правосуддя Вищим 
антикорупційним судом

318 392,9 318 326,9 66,0 -476- Комітет з питань правової політики
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою 0851010 на 62.785,4 тис. грн (з них оплата 
праці - на 39.980 тис. грн). 

Відхилено

-477- Н.д.Демченко С.О. (Реєстр.картка №29)
    Н.д.Костін А.Є. (Реєстр.картка №329)
    Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272)
    Н.д.Дирдін М.Є. (Реєстр.картка №132)
    Н.д.Павліш П.В. (Реєстр.картка №182)
    Н.д.Фріс І.П. (Реєстр.картка №84)
    Н.д.Совгиря О.В. (Реєстр.картка №343)
    Н.д.Ватрас В.А. (Реєстр.картка №295)

Відхилено
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    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Арахамія Д.Г. (Реєстр.картка №229)
    Н.д.Торохтій Б.Г. (Реєстр.картка №326)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
бюджетною програмою 0851010 на 62.785,4 тис. грн (з них оплата 
праці - на 39.980 тис. грн).

Фінансування видатків здійснити за рахунок очікуваного 
збільшення доходів Державного бюджету від надходження коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону 
України "Про Національний банк України" (код 21020000). 

-478- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом» (код 
0851010) на 63.678,58 тис. грн. 

Відхилено

-479- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом» (код 
0851010) на 63.678,58 тис. грн. 

Відхилено

-480- Н.д.Демченко С.О. (Реєстр.картка №29)
    Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272)
    Н.д.Дирдін М.Є. (Реєстр.картка №132)
    Н.д.Павліш П.В. (Реєстр.картка №182)
    Н.д.Фріс І.П. (Реєстр.картка №84)
    Н.д.Совгиря О.В. (Реєстр.картка №343)
    Н.д.Ватрас В.А. (Реєстр.картка №295)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Арахамія Д.Г. (Реєстр.картка №229)
    Н.д.Торохтій Б.Г. (Реєстр.картка №326)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
бюджетною програмою 0851010 на 14.444,3 тис. грн (з них оплата 
праці - на 11.839,3 тис. грн, нарахування на оплату праці - на 2.605 тис. 
грн) /на виконання норм статті 135 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» щодо базового розміру посадового окладу судді/.

Фінансування видатків здійснити за рахунок очікуваного 
збільшення доходів Державного бюджету від надходження коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону 
України "Про Національний банк України" (код 21020000). 

Відхилено

340. 0851020 Здійснення правосуддя 
Апеляційною палатою Вищого 
антикорупційного суду

191 951,6 191 917,6 34,0 -481- Комітет з питань правової політики
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою 0851020 на 18.900 тис. грн (з них оплата праці 
- на 15.500 тис. грн). 

Відхилено

-482- Н.д.Демченко С.О. (Реєстр.картка №29)
    Н.д.Костін А.Є. (Реєстр.картка №329)
    Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272)

Відхилено
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    Н.д.Дирдін М.Є. (Реєстр.картка №132)
    Н.д.Павліш П.В. (Реєстр.картка №182)
    Н.д.Фріс І.П. (Реєстр.картка №84)
    Н.д.Совгиря О.В. (Реєстр.картка №343)
    Н.д.Ватрас В.А. (Реєстр.картка №295)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Арахамія Д.Г. (Реєстр.картка №229)
    Н.д.Торохтій Б.Г. (Реєстр.картка №326)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
бюджетною програмою 0851020 на 18.900 тис. грн (з них оплата праці 
- на 15.500 тис. грн)

Фінансування видатків здійснити за рахунок очікуваного 
збільшення доходів Державного бюджету від надходження коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону 
України "Про Національний банк України" (код 21020000). 

-483- Н.д.Демченко С.О. (Реєстр.картка №29)
    Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272)
    Н.д.Дирдін М.Є. (Реєстр.картка №132)
    Н.д.Павліш П.В. (Реєстр.картка №182)
    Н.д.Фріс І.П. (Реєстр.картка №84)
    Н.д.Совгиря О.В. (Реєстр.картка №343)
    Н.д.Ватрас В.А. (Реєстр.картка №295)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Арахамія Д.Г. (Реєстр.картка №229)
    Н.д.Торохтій Б.Г. (Реєстр.картка №326)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
бюджетною програмою 0851020 на 4.903,4 тис. грн (з них оплата праці 
- на 4.019,4 тис. грн, нарахування на оплату праці - на 884 тис. грн) /на 
виконання норм статті 135 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» щодо базового розміру посадового окладу судді/.

Фінансування видатків здійснити за рахунок очікуваного 
збільшення доходів Державного бюджету від надходження коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону 
України "Про Національний банк України" (код 21020000). 

Відхилено

341. 0900000 Офіс Генерального прокурора 13 558 379,3 13 550 374,7 8 004,6 -484- Н.д.Богданець А.В. (Реєстр.картка №163)
Скоротити на 5% видатки за загальним фондом державного 

бюджету за наступним кодом програмної класифікації: 0900000 Офіс 
Генерального прокурора - на 677.518,735 тис грн. 

Відхилено

-485- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Видатки пропонуємо скоротити на 1,215 млрд грн. 

Відхилено

-486- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)

Відхилено



стор.   131
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Видатки за КПКВК 0900000 «Офіс Генерального прокурора» 
скоротити на 1,215 млрд грн. 

342. 0901000 Офіс Генерального прокурора 13 558 379,3 13 550 374,7 8 004,6
343. 0901010 Здійснення прокурорської 

діяльності, підготовка та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
прокуратури

13 426 128,4 13 418 123,8 8 004,6 -487- Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)

У додатку №3 збільшити за бюджетною програмою 0901010 за 
загальним фондом видатки споживання на 1.109.285,6 тис. грн (з них 
на оплату праці - на 925.971,5 тис. грн) з метою належного, 
безперебійного фінансування органів прокуратури в частині оплати 
праці прокурорів, визначених статтею 81 Закону України «Про 
прокуратуру».

Збалансування вищезазначених пропозицій здійснити за рахунок 
збільшення надходжень від рентної плати та плати за використання 
інших природних ресурсів. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-488- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Відхилено
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У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 0901010 
«Здійснення прокурорської діяльності, підготовка та підвищення 
кваліфікації працівників органів прокуратури» зменшити видатки на 
4.025.437,14 тис грн. 

344. 0901030 Забезпечення функцій 
Спеціалізованою 
антикорупційною прокуратурою

132 250,9 132 250,9  -489- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 0901030 
«Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною 
прокуратурою» зменшити видатки на 39.675,3 тис грн. 

Відхилено

345. 0950000 Вищий суд з питань 
інтелектуальної власності

17 982,7 7 682,7 10 300,0

346. 0951000 Апарат Вищого суду з питань 
інтелектуальної власності

17 982,7 7 682,7 10 300,0

347. 0951010 Здійснення правосуддя Вищим 
судом з питань інтелектуальної 
власності

11 914,8 3 914,8 8 000,0 -490- Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 

0951010 на 183.318 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 141.830 
тис. грн (з них оплата праці на 76.130,1 тис. грн, комунальні послуги 
та енергоносії - на 94,9 тис. грн), видатки розвитку - на 41.488 тис. грн.

Джерелом фінансування додаткових витрат пропонується 
зменшення на відповідну суму за спеціальним фондом видатків 
розвитку за бюджетною програмою 3111020 «Розвиток мережі та 
утримання автомобільних доріг загального користування державного 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0951010/
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значення» для Державного агентства автомобільних доріг України.
Також, додатковими чи альтернативними джерелами фінансування 

додаткових видатків запропонованих в даній пропозиції можуть бути 
наступні джерела: податкові надходження, акцизи, доходи 
Національного банку України, залишки коштів від зменшення витрат 
на обслуговування зовнішнього державного боргу, а також залишки 
коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 
початок року. 

348. 0951020 Здійснення правосуддя 
Апеляційною палатою Вищого 
суду з питань інтелектуальної 
власності

6 067,9 3 767,9 2 300,0 -491- Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 

0951020 на 60.690,7 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 38.353,7 
тис. грн (з них оплата праці на 23.027,2 тис. грн, комунальні послуги 
та енергоносії - на 90,2 тис. грн), видатки розвитку - на 22.337 тис. грн.

Джерелом фінансування додаткових витрат пропонується 
зменшення на відповідну суму за спеціальним фондом видатків 
розвитку за бюджетною програмою 3111020 «Розвиток мережі та 
утримання автомобільних доріг загального користування державного 
значення» для Державного агентства автомобільних доріг України.

Також, додатковими чи альтернативними джерелами фінансування 
додаткових видатків запропонованих в даній пропозиції можуть бути 
наступні джерела: податкові надходження, акцизи, доходи 
Національного банку України, залишки коштів від зменшення витрат 
на обслуговування зовнішнього державного боргу, а також залишки 
коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 
початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0951020/

349. 1000000 Міністерство внутрішніх 
справ України

98 234 646,4 87 324 644,2 10 910 002,2 -492- Н.д.Богданець А.В. (Реєстр.картка №163)
Скоротити на 5% видатки за загальним фондом державного 

бюджету за наступним кодом програмної класифікації: 1000000 
Міністерство внутрішніх справ України - на 4.366.232,21 тис грн. 

Відхилено

-493- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Видатки пропонуємо скоротити на 1,875 млрд грн. 

Відхилено

-494- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Видатки за КПКВК 1000000 «Міністерство внутрішніх справ 
України» скоротити на 1,875 млрд грн. 

Відхилено

350. 1001000 Апарат Міністерства 
внутрішніх справ України

13 449 097,0 8 637 691,2 4 811 405,8

351. 1001010 Керівництво та управління 
діяльністю Міністерства 
внутрішніх справ України

681 234,6 681 234,6  -495- Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою 1001010 на 117.874,5 тис. грн (з них оплата 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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праці - на 52.706,6 тис. грн). /щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-496- Н.д.Іонушас С.К. (Реєстр.картка №262)
    Н.д.Неклюдов В.М. (Реєстр.картка №260)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Бужанський М.А. (Реєстр.картка №25)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Дануца О.А. (Реєстр.картка №99)
    Н.д.Куницький О.О. (Реєстр.картка №169)
    Н.д.Бородін В.В. (Реєстр.картка №38)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Галушко М.Л. (Реєстр.картка №97)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Захарченко В.В. (Реєстр.картка №31)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Дмитрук А.Г. (Реєстр.картка №133)
    Н.д.Руденко О.С. (Реєстр.картка №274)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Горбенко Р.О. (Реєстр.картка №330)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
бюджетною програмою 1001010 на 117.874,5 тис. грн (з них оплата 
праці - на 52.706,6 тис. грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-497- Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Циба Т.В. (Реєстр.картка №237)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
бюджетною програмою 1001010 на 292.345,3 тис. грн (оплата праці - 
на 244.663,9 тис. грн). 

-498- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України» (код 
1001010) на 19.244,4 тис. грн. 

Відхилено

-499- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)

Відхилено
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    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 1001010 
«Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх 
справ України» зменшити видатки на 204.370,38 тис грн. 

352. 1001050 Реалізація державної політики у 
сфері внутрішніх справ, 
забезпечення діяльності органів, 
установ та закладів Міністерства 
внутрішніх справ України

7 685 403,7 5 730 942,8 1 954 460,9 -500- Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)
Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 

1001050 на 1.206.492,1 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 
1.142.156,1 тис. грн (з них: оплата праці - на 731.974,7 тис. грн, 
комунальні послуги та енергоносії - на 29.616,2 тис. грн), видатки 
розвитку - на 64.336 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-501- Н.д.Іонушас С.К. (Реєстр.картка №262)
    Н.д.Неклюдов В.М. (Реєстр.картка №260)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Бужанський М.А. (Реєстр.картка №25)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Дануца О.А. (Реєстр.картка №99)
    Н.д.Куницький О.О. (Реєстр.картка №169)
    Н.д.Бородін В.В. (Реєстр.картка №38)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Галушко М.Л. (Реєстр.картка №97)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Захарченко В.В. (Реєстр.картка №31)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Дмитрук А.Г. (Реєстр.картка №133)
    Н.д.Руденко О.С. (Реєстр.картка №274)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Горбенко Р.О. (Реєстр.картка №330)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
1001050 на 1.206.492,1 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 
1.142.156,1 тис. грн (з них: оплата праці - на 731.974,7 тис. грн, 
комунальні послуги та енергоносії - на 29.616,2 тис. грн), видатки 
розвитку - на 64.336 тис. грн. 

-502- Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Циба Т.В. (Реєстр.картка №237)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
1001050 на 2.474.254,5 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 
2.442.586,6 тис. грн (з них: оплата праці на 1.664.269,4 тис. грн, 
комунальні послуги та енергоносії - на 82.622,2 тис. грн), видатки 
розвитку - на 31.667,9 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-503- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)

Відхилено
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    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 1001050 
«Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, 
забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства 
внутрішніх справ України» зменшити видатки на 1.146.188,56 тис грн. 

353. 1001080 Підготовка кадрів закладами 
вищої освіти із специфічними 
умовами навчання

2 365 225,0 1 938 632,3 426 592,7 -504- Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)
Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 

1001080 на 365.504,2 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 340.784,3 
тис. грн (з них: оплата праці - на 180.839,2 тис. грн, комунальні послуги 
та енергоносії - на 16.055,8 тис. грн), видатки розвитку - на 24.719,9 
тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-505- Н.д.Іонушас С.К. (Реєстр.картка №262)
    Н.д.Неклюдов В.М. (Реєстр.картка №260)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Бужанський М.А. (Реєстр.картка №25)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Дануца О.А. (Реєстр.картка №99)
    Н.д.Куницький О.О. (Реєстр.картка №169)
    Н.д.Бородін В.В. (Реєстр.картка №38)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Галушко М.Л. (Реєстр.картка №97)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Захарченко В.В. (Реєстр.картка №31)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Дмитрук А.Г. (Реєстр.картка №133)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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    Н.д.Руденко О.С. (Реєстр.картка №274)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Горбенко Р.О. (Реєстр.картка №330)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
1001080 на 365.504,2 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 340.784,3 
тис. грн (з них: оплата праці - на 180.839,2 тис. грн, комунальні послуги 
та енергоносії - на 16.055,8 тис. грн), видатки розвитку - на 24.719,9 
тис. грн. 

-506- Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Циба Т.В. (Реєстр.картка №237)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
1001080 на 900.290,5 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 776.690,9 
тис. грн (з них: оплата праці - на 510.562,5 тис. грн, комунальні послуги 
та енергоносії - на 53.519,3 тис. грн), видатки розвитку - на 123.599,6 
тис. грн. 

-507- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 1001080 
«Підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами 
навчання» зменшити видатки на 387.726,46 тис грн. 

Відхилено

354. 1001170 Наукове та інформаційно-
аналітичне забезпечення заходів 
по боротьбі з організованою 
злочинністю і корупцією

6 748,6 6 748,6  -508- Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою 1001170 на 1.549,6 тис. грн (з них: оплата 
праці - на 545,3 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 14,8 
тис. грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-509- Н.д.Іонушас С.К. (Реєстр.картка №262)
    Н.д.Неклюдов В.М. (Реєстр.картка №260)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Бужанський М.А. (Реєстр.картка №25)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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    Н.д.Дануца О.А. (Реєстр.картка №99)
    Н.д.Куницький О.О. (Реєстр.картка №169)
    Н.д.Бородін В.В. (Реєстр.картка №38)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Галушко М.Л. (Реєстр.картка №97)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Захарченко В.В. (Реєстр.картка №31)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Дмитрук А.Г. (Реєстр.картка №133)
    Н.д.Руденко О.С. (Реєстр.картка №274)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Горбенко Р.О. (Реєстр.картка №330)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
бюджетною програмою 1001170 на 1.549,6 тис. грн (з них: оплата 
праці - на 545,3 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 14,8 
тис. грн). 

-510- Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Циба Т.В. (Реєстр.картка №237)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
бюджетною програмою 1001170 на 3.371,2 тис. грн (з них: оплата 
праці - на 2.726,6 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 49,4 
тис. грн). 

355. 1001200 Державна підтримка 
фізкультурно-спортивного 
товариства "Динамо" України на 
організацію та проведення 
роботи з розвитку фізичної 
культури і спорту серед 
працівників і 
військовослужбовців 
правоохоронних органів

49 918,1 49 918,1  -511- Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою1001200 на 2.493,4 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-512- Н.д.Іонушас С.К. (Реєстр.картка №262)
    Н.д.Неклюдов В.М. (Реєстр.картка №260)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Бужанський М.А. (Реєстр.картка №25)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Дануца О.А. (Реєстр.картка №99)
    Н.д.Куницький О.О. (Реєстр.картка №169)
    Н.д.Бородін В.В. (Реєстр.картка №38)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Галушко М.Л. (Реєстр.картка №97)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Захарченко В.В. (Реєстр.картка №31)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Дмитрук А.Г. (Реєстр.картка №133)
    Н.д.Руденко О.С. (Реєстр.картка №274)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Горбенко Р.О. (Реєстр.картка №330)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
бюджетною програмою1001200 на 2.493,4 тис. грн. 

-513- Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Циба Т.В. (Реєстр.картка №237)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
бюджетною програмою1001200 на 2.493,4 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

356. 1001220 Створення єдиної авіаційної 
системи безпеки та цивільного 
захисту

2 660 567,0 230 214,8 2 430 352,2 -514- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 

Відхилено
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1001220 (головний розпорядник Міністерство внутрішніх справ 
України) «Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного 
захисту» додати слова «шляхом пріоритетного придбання авіаційної 
техніки, обладнання та матеріалів вітчизняного виробництва, а також 
робіт та послуг, за умови, що фонд оплати праці працівників громадян 
України, що будуть залучені до виконання робіт чи послуг, що є 
предметом закупівлі, не менше 50%».

357. 1002000 Адміністрація Державної 
прикордонної служби України

14 698 685,7 13 721 092,3 977 593,4 -515- Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки
Збільшити за загальним фондом видатки до розміру мінімальної 

потреби для Адміністрації Державної прикордонної служби України 
до 20.250.752,4 тис. грн (на 6.529.660,1 тис. грн) для забезпечення 
виконання законодавчо визначених завдань. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

358. 1002010 Керівництво та управління у 
сфері охорони державного 
кордону України

442 974,4 442 974,4  -516- Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Циба Т.В. (Реєстр.картка №237)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
бюджетною програмою 1002010 на 32.647,3 тис. грн (з них: оплата 
праці - на 31 652,4 тис. грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-517- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)

Відхилено
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    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 1002010 
«Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону 
України» зменшити видатки на 132.892,32 тис грн. 

359. 1002030 Забезпечення виконання 
завдань, функцій та підготовка 
кадрів Державної прикордонної 
служби України

12 859 842,2 12 821 066,9 38 775,3 -518- Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
    Н.д.Здебський Ю.В. (Реєстр.картка №172)
    Н.д.Літвінов О.М. (Реєстр.картка №178)
    Н.д.Любота Д.В. (Реєстр.картка №177)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
1002030 на 1.068.917,1 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 
850.817,1 тис. грн (з них оплата праці на 547.779,6 тис. грн, комунальні 
послуги та енергоносії - на 35.884,1 тис. грн), видатки розвитку - на 
218.100 тис. грн, зокрема, на: виплату винагороди за створення 
безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і 
здоров’я під час участі особового складу Держприкордонслужби в 
заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях - 649.908 тис. грн; продовження інженерного 
облаштування державного кордону України, зокрема, придбання 
матеріалів для виготовлення дротяних загороджень, виготовлення 
технічної документації на земельні ділянки для розміщення 
інженерно-технічних споруд, встановлення комплексних систем 
відеоконтролю та сигналізації - 383.125 тис. грн; забезпечення 
комунальними послугами та енергоносіями - 35.884,1 тис. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, 
акцизи, доходи Національного банку України (код 21020000), залишки 
коштів загального та спеціального державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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державного майна (код 500000). 

-519- Н.д.Костенко Р.В. (Реєстр.картка №446)
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною 

програмою 1002030 на 1.000.000 тис. грн за рахунок зменшення 
видатків за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання 
автомобільних доріг загального користування державного значення» 
(код 3111020). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-520- Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)
Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 

1002030 на 3.046.573 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 
2.500.695,1 тис. грн (з них: оплата праці - на 1.938.258,6 тис. грн, 
комунальні послуги та енергоносії - на 35.884,1 тис. грн), видатки 
розвитку - на 545.878,1 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-521- Н.д.Іонушас С.К. (Реєстр.картка №262)
    Н.д.Неклюдов В.М. (Реєстр.картка №260)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Бужанський М.А. (Реєстр.картка №25)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Дануца О.А. (Реєстр.картка №99)
    Н.д.Куницький О.О. (Реєстр.картка №169)
    Н.д.Бородін В.В. (Реєстр.картка №38)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Галушко М.Л. (Реєстр.картка №97)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Захарченко В.В. (Реєстр.картка №31)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Дмитрук А.Г. (Реєстр.картка №133)
    Н.д.Руденко О.С. (Реєстр.картка №274)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Горбенко Р.О. (Реєстр.картка №330)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 

1002030 на 3.046.573 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 
2.500.695,1 тис. грн (з них: оплата праці - на 1.938.258,6 тис. грн, 
комунальні послуги та енергоносії - на 35.884,1 тис. грн), видатки 
розвитку - на 545.878,1 тис. грн. 

-522- Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Циба Т.В. (Реєстр.картка №237)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
1002030 на 6.158.134 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 5.173.803 
тис. грн (з них: оплата праці - на 3.903.414,9 тис. грн, комунальні 
послуги та енергоносії - на 35.884,1 тис. грн), видатки розвитку - на 
984.331 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-523- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 передбачити збільшення видатків за бюджетною 

програмою «Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка 
кадрів Державної прикордонної служби України» (код 1002030) на 
2.275.200 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-524- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 передбачити збільшення видатків за бюджетною 

програмою «Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка 
кадрів Державної прикордонної служби України» (код 1002030) на 
2.275.200 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-525- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350) Відхилено
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    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 1002030 
«Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів 
Державної прикордонної служби України» зменшити видатки на 
2.564.213,38 тис грн. 

360. 1002070 Будівництво (придбання) житла 
для військовослужбовців 
Державної прикордонної 
служби України

200 000,0 200 000,0  -526- Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Циба Т.В. (Реєстр.картка №237)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)

Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною 
програмою 1002070 на 50.000 тис. грн. 

361. 1002110 Розвідувальна діяльність у сфері 
захисту державного кордону

257 051,0 257 051,0  -527- Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
    Н.д.Здебський Ю.В. (Реєстр.картка №172)
    Н.д.Літвінов О.М. (Реєстр.картка №178)
    Н.д.Любота Д.В. (Реєстр.картка №177)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
1002110 на 26.280 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 10.932,2 тис. 
грн (з них оплата праці на 5.000 тис. грн), видатки розвитку - на 
15.347,8 тис. грн для реалізація заходів і завдань, визначених Законом 
України «Про розвідку» та Указом Президента України від 05.02.2021 
№ 50-5цт/2021.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, 
акцизи, доходи Національного банку України (код 21020000), залишки 
коштів загального та спеціального державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації 
державного майна (код 500000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-528- Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)
Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 

1002110 на 26.280 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 10.932,2 тис. 
грн (з них: оплата праці - на 5.000 тис. грн), видатки розвитку - на 
15.347,8 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-529- Н.д.Іонушас С.К. (Реєстр.картка №262)
    Н.д.Неклюдов В.М. (Реєстр.картка №260)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Бужанський М.А. (Реєстр.картка №25)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Дануца О.А. (Реєстр.картка №99)
    Н.д.Куницький О.О. (Реєстр.картка №169)
    Н.д.Бородін В.В. (Реєстр.картка №38)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Галушко М.Л. (Реєстр.картка №97)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Захарченко В.В. (Реєстр.картка №31)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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    Н.д.Дмитрук А.Г. (Реєстр.картка №133)
    Н.д.Руденко О.С. (Реєстр.картка №274)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Горбенко Р.О. (Реєстр.картка №330)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
1002110 на 26.280 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 10.932,2 тис. 
грн (з них: оплата праці - на 5.000 тис. грн), видатки розвитку - на 
15.347,8 тис. грн. 

-530- Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Циба Т.В. (Реєстр.картка №237)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
1002110 на 38.878,8 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 35.075,2 
тис. грн (з них: оплата праці - на 31.521,3 тис. грн), видатки розвитку - 
на 3.803,6 тис. грн. 

362. 1002150 Cтворення системи охорони 
морських кордонів

932 818,1  932 818,1

363. 1002600 Реалізація проекту з розбудови 
підрозділів охорони кордону

6 000,0  6 000,0 -531- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
1002600 (головний розпорядник Адміністрація Державної 
прикордонної служби України) «Реалізація проекту з розбудови 
підрозділів охорони кордону» додати слова «шляхом придбання 
техніки, обладнання та матеріалів вітчизняного виробництва, а також 
робіт та послуг, за умови, що фонд 2 оплати праці працівників 
громадян України, що будуть залучені до виконання робіт чи послуг, 
що є предметом закупівлі, не менше 50%».

Відхилено

364. 1003000 Національна гвардія України 13 944 253,2 12 958 078,8 986 174,4 -532- Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
    Н.д.Здебський Ю.В. (Реєстр.картка №172)
    Н.д.Літвінов О.М. (Реєстр.картка №178)
    Н.д.Любота Д.В. (Реєстр.картка №177)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
«Національна гвардія України» (код 1003000) на 2.650.700 тис. грн.

Зазначену вище пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 
500000), які за попередніми розрахунками Фонду державного майна 
очікуються у сумі не менше 8 млрд грн в цілому. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-533- Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки
Збільшити за загальним фондом видатки до розміру мінімальної 

потреби для Національної гвардії України до 15.608.732,7 тис. грн (на 
2.650.653,9 тис. грн) для забезпечення виконання законодавчо 
визначених завдань. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

365. 1003010 Керівництво та управління 
Національною гвардією України

396 433,8 396 433,8  -534- Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою 1003010 на 2.172,5 тис. грн (з них: оплата 
праці - на 1.560 тис. грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-535- Н.д.Іонушас С.К. (Реєстр.картка №262)
    Н.д.Неклюдов В.М. (Реєстр.картка №260)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Бужанський М.А. (Реєстр.картка №25)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Дануца О.А. (Реєстр.картка №99)
    Н.д.Куницький О.О. (Реєстр.картка №169)
    Н.д.Бородін В.В. (Реєстр.картка №38)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Галушко М.Л. (Реєстр.картка №97)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Захарченко В.В. (Реєстр.картка №31)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Дмитрук А.Г. (Реєстр.картка №133)
    Н.д.Руденко О.С. (Реєстр.картка №274)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Горбенко Р.О. (Реєстр.картка №330)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
бюджетною програмою 1003010 на 2.172,5 тис. грн (з них: оплата 
праці - на 1.560 тис. грн). 

-536- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою 1003010 на 2.172,5 тис. грн (з них оплата праці 
- на 1.560 тис. грн).

Джерелом додаткових витрат можуть бути додаткові резерви 
доходів, не враховані у проекті держбюджету-2022, які виявили 
фахівці Рахункової палата, проаналізувавши документ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-537- Комітет з питань правоохоронної діяльності
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою 1003010 на 2.172,5 тис. грн (з них оплата праці 
- на 1.560 тис. грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-538- Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)

Враховано частково
(доручення Уряду)
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    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Циба Т.В. (Реєстр.картка №237)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
бюджетною програмою 1003010 на 72.250,1 тис. грн (з них: оплата 
праці - на 62.871,5 тис. грн). 

/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-539- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)

Відхилено
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    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 1003010 
«Керівництво та управління Національною гвардією України» 
зменшити видатки на 118.930,14 тис грн. 

366. 1003020 Забезпечення виконання 
завдань, функцій та підготовка 
кадрів Національної гвардії 
України

13 307 089,6 12 341 645,0 965 444,6 -540- Н.д.Костенко Р.В. (Реєстр.картка №446)
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною 

програмою 1003020 на 200.000 тис. грн за рахунок зменшення видатків 
за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання 
автомобільних доріг загального користування державного значення» 
(код 3111020). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-541- Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)
Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 

1003020 на 2.648.481,4 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 
2.540.481,4 тис. грн (з них: оплата праці - на 1.846.580,3 тис. грн), 
видатки розвитку - на 108.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-542- Н.д.Іонушас С.К. (Реєстр.картка №262)
    Н.д.Неклюдов В.М. (Реєстр.картка №260)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Бужанський М.А. (Реєстр.картка №25)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Дануца О.А. (Реєстр.картка №99)
    Н.д.Куницький О.О. (Реєстр.картка №169)
    Н.д.Бородін В.В. (Реєстр.картка №38)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Галушко М.Л. (Реєстр.картка №97)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Захарченко В.В. (Реєстр.картка №31)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Дмитрук А.Г. (Реєстр.картка №133)
    Н.д.Руденко О.С. (Реєстр.картка №274)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Горбенко Р.О. (Реєстр.картка №330)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/



стор.   155
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
1003020 на 2.648.481,4 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 
2.540.481,4 тис. грн (з них: оплата праці - на 1.846.580,3 тис. грн), 
видатки розвитку - на 108.000 тис. грн. 

-543- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 

1003020 на 2.648.481,4 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 
2.540.481,3 тис. грн (з них оплата праці - на 1.846.580,3 тис. грн), та 
видатки розвитку - на 108.000 тис. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути додаткові резерви 
доходів, не враховані у проекті держбюджету-2022, які виявили 
фахівці Рахункової палата, проаналізувавши документ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-544- Комітет з питань правоохоронної діяльності
Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 

1003020 на 2.648.481,4 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 
2.540.481,3 тис. грн (з них оплата праці - на 1.846.580,3 тис. грн), та 
видатки розвитку - на 108.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-545- Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Циба Т.В. (Реєстр.картка №237)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
1003020 на 5.909.571,1 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 
5.115.110,4 тис. грн (з них: оплата праці - на 3.682.762 тис. грн), 
видатки розвитку - на 794.460,7 тис. грн. 

-546- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 1003020 
«Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів 
Національної гвардії» зменшити видатки на 2.468.329 тис грн. 

Відхилено

367. 1003090 Будівництво (придбання) житла 
для військовослужбовців 
Національної гвардії України

240 729,8 220 000,0 20 729,8 -547- Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Циба Т.В. (Реєстр.картка №237)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)

Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною 
програмою 1003090 на 230.000 тис. грн. 

368. 1004000 Державна міграційна служба 
України

3 797 536,0 1 719 165,9 2 078 370,1

369. 1004010 Керівництво та управління у 
сфері міграції, громадянства, 
імміграції та реєстрації фізичних 
осіб

159 298,4 145 693,1 13 605,3 -548- Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою 1004010 на 19.398 тис. грн (з них: оплата праці 
- 15.900 тис. грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-549- Н.д.Іонушас С.К. (Реєстр.картка №262)
    Н.д.Неклюдов В.М. (Реєстр.картка №260)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Бужанський М.А. (Реєстр.картка №25)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Дануца О.А. (Реєстр.картка №99)
    Н.д.Куницький О.О. (Реєстр.картка №169)
    Н.д.Бородін В.В. (Реєстр.картка №38)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Галушко М.Л. (Реєстр.картка №97)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Захарченко В.В. (Реєстр.картка №31)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Дмитрук А.Г. (Реєстр.картка №133)
    Н.д.Руденко О.С. (Реєстр.картка №274)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Горбенко Р.О. (Реєстр.картка №330)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
бюджетною програмою 1004010 на 19.398 тис. грн (з них: оплата праці 
- 15.900 тис. грн). 

-550- Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Циба Т.В. (Реєстр.картка №237)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
1004010 на 100.001,4 тис. гривень, з них: видатки споживання - 
100.001,4 тис. гривень (оплата праці - 50.000 тис. грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-551- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)

Відхилено
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    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 1004010 
«Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції 
та реєстрації фізичних осіб» зменшити видатки на 35.679,04 тис грн. 

370. 1004020 Забезпечення виконання завдань 
та функцій у сфері 
громадянства, імміграції та 
реєстрації фізичних осіб

3 637 131,3 1 572 366,5 2 064 764,8 -552- Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою 1004020 на 255.636,1 тис. грн (з них: оплата 
праці - на 149.798,9 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 
1.000 тис. грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-553- Н.д.Іонушас С.К. (Реєстр.картка №262)
    Н.д.Неклюдов В.М. (Реєстр.картка №260)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Бужанський М.А. (Реєстр.картка №25)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Дануца О.А. (Реєстр.картка №99)
    Н.д.Куницький О.О. (Реєстр.картка №169)
    Н.д.Бородін В.В. (Реєстр.картка №38)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Галушко М.Л. (Реєстр.картка №97)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Захарченко В.В. (Реєстр.картка №31)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Дмитрук А.Г. (Реєстр.картка №133)
    Н.д.Руденко О.С. (Реєстр.картка №274)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Горбенко Р.О. (Реєстр.картка №330)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
бюджетною програмою 1004020 на 255.636,1 тис. грн (з них: оплата 
праці - на 149.798,9 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 
1.000 тис. грн). 

-554- Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Циба Т.В. (Реєстр.картка №237)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)
Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 

1004020 на 831.505,4 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 717.982,7 
тис. грн (з них: оплата праці - на 468.850,5 тис. грн, комунальні послуги 
та енергоносії - на 1.000 тис. грн), видатки розвитку - на 113.522,7 тис. 
грн. 

-555- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 1004020 
«Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, 
імміграції та реєстрації фізичних осіб» зменшити видатки на 314.473,3 
тис грн. 

Відхилено

371. 1004070 Внески до Міжнародної 
організації з міграції

1 106,3 1 106,3  

372. 1006000 Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій

16 669 246,3 15 199 766,4 1 469 479,9 -556- Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за 

бюджетною програмою «Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій» (код 1006000) на 3.377.016,2 тис. грн, у тому числі видатки 
споживання - на 2.967.853,6 тис. грн (з них оплата праці - на 
2.040.128,5 тис. грн), видатки розвитку - на 409.162,6 тис. грн (з 
уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку та 
статті 1 законопроекту)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/



стор.   162
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Для здійснення таких видатків пропонується збільшити доходи за 
кодом 11020000 «Податок на прибуток підприємств» на відповідну 
суму. 

-557- Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
Збільшити видатки для Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій (код 1006000) на суму 3.377 млн грн.
Зазначені кошти будуть спрямовані на оплату праці - 2.433,9 млн 

грн (що дасть можливість підвищити мінімальний розмір грошового 
забезпечення з 10. 000 грн до 12.000 грн); паливно-мастильні матеріали 
- 200 млн грн; комунальні послуги та енергоносії - 133 млн грн; речове 
майно, у тому числі бойовий одяг - 86 млн. грн; придбання аварійно-
рятувальної техніки - 80 млн грн; оплату за авіаційну техніку по 
держгарантіям - 43,8 млн грн; ремонт авіаційної техніки - 85 млн грн; 
видатки матеріально-технічне забезпечення (медичне забезпечення, 
утримання транспортних засобів, харчування, послуги зв’язку, 
відрядження, компенсація лізингових платежів, будівництво та 
капітальний ремонт пожежних депо, будівництво (придбання) житла) 
- 315,4 млн гривень.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, 
акцизи, доходи Національного банку України (код 21020000), залишки 
коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 
початок року, а також за рахунок додаткових надходжень від 
приватизації державного майна (код 500000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-558- Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за 

бюджетною програмою «Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій» (код 1006000) на 3.377.016,2 тис. грн, у тому числі видатки 
споживання - на 2.967.853,6 тис. грн (з них оплата праці - на 
2.040.128,5 тис. грн), видатки розвитку - на 409.162,6 тис. грн (з 
уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку та 
статті 1 законопроекту)

Для здійснення таких видатків пропонується збільшити доходи за 
кодом 11020000 «Податок на прибуток підприємств» на відповідну 
суму. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-559- Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Грищук Р.П. (Реєстр.картка №222)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Кінзбурська В.О. (Реєстр.картка №171)
    Н.д.Демченко С.О. (Реєстр.картка №29)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)

Збільшити видатки за бюджетною програмою «Державна служба 
України з надзвичайних ситуацій» (код 1006000) на 3.377.016,2 тис. 
грн, у тому числі видатки споживання - на 2.967.853,6 тис. грн (з них 
оплата праці - на 2.040.128,5 тис. грн, комунальні послуги та 
енергоносії - на 133.000 тис. грн), видатки розвитку - на 409.162,6 тис. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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грн.
Визначити джерелом покриття вищезазначених додаткових витрат 

збільшення доходів Державного бюджету України на 2022 рік, а саме: 
за кодом 14020200 "Лікеро-горілчана продукція" збільшити до 
10.469.000 тис. грн; за кодом 14020600 "Тютюн та тютюнові вироби, 
рідини, що використовуються в електронних сигаретах" збільшити до 
55.924.000 тис. грн; за кодом 14021900 "Пальне" 15.870.123 тис. грн. 

-560- Н.д.Магера С.В. (Реєстр.картка №58)
у додатку №3 до законопроекту КПКВК 1006000 «Державна служба 

України з надзвичайних ситуацій» встановити у розмірі 20.046.262,5 
тис. грн, збільшивши на 3.377.016,2 тис. грн видатки за загальним 
фондом, з яких: 17.395.470,9 - видатки споживання (збільшення на 
2.967.853,6 тис. грн, а саме - збільшення на 2.040.128,5 тис. грн - на 
оплату праці, 133.000 тис. грн - збільшення на комунальні послуги та 
енергоносії), 1.181.311,7 - видатки розвитку (збільшення на 409.162,6 
тис. грн) та змінити арифметичні підсумки по головним 
розпорядникам та всього по додатку №3. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-561- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

1006000 на 3.377,0162 млн.грн (з них: оплата праці - 2.433,9 млн.грн, 
пально-мастильні матеріали - 200 млн.грн, комунальні послуги та 
енергоносії - 133 млн.грн, речове майно, у тому числі бойовий одяг - 
86 млн.грн, придбання аварійно-рятувальної техніки - 80 млн.грн, 
оплата за авіаційну техніку по держгарантіям - 43,8 млн.грн, ремонт 
авіаційної техніки - 85 млн.грн, інші видатки на матеріально-технічне 
забезпечення (медичне забезпечення, утримання транспортних 
засобів, харчування, послуги зв'язку, відрядження, компенсація 
лізингових платежів, будівництво та капремонт пожежних депо, 
будівництво (придбання) житла, тощо) - 315,4 млн.грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-562- Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)

У додатку № 3 збільшити видатки для Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій (код 1006000) на 3.377.016,2 тис. грн, у тому 
числі видатки споживання - на 2.967.853,6 тис. грн (з них оплата праці 
- на 2.040.128,5 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 
133.000 тис. грн), видатки розвитку - на 409.162,6 тис. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, 
акцизи, залишки коштів загального та спеціального фондів 
державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-563- Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки для 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій (код 1006000) на 
3.377.000 тис. грн, за наступними напрямками: оплата праці - 
2.433.800 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - 133.000 тис. 
грн, речове майно, у тому числі бойовий одяг - 86.000 тис. грн, пально-
мастильні матеріали - 200.000 тис. грн, придбання аварійно-
рятувальної техніки - 123.800 тис. грн, ремонт авіаційної техніки - 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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85.000 тис. грн, інші видатки на матеріально-технічне забезпечення 
(медичне забезпечення, утримання транспортних засобів, харчування, 
послуги зв’язку, відрядження, компенсація лізингових платежів, 
будівництво та капремонт пождепо, будівництво (придбання) 
житла тощо) - 315.400 тис. грн.

Джерелом покриття всіх зазначених видатків пропонується 
визначити за рахунок збільшення доходів за програмою «Кошти, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону 
України «Про Національний банк України» (код 21020000). 

-564- Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)

Збільшити видатки за кодом 1006000 на 3.377.000 тис. грн (з них на 
оплату праці - 2.433,9 млн грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-565- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Передбачити за бюджетною програмою КПКВК 1006000 
«Державна служба України з надзвичайних ситуацій» видатки на 
функціонування Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
у 2022 році у розмірі 18.576.782,6 тис грн, зокрема: видатки 
споживання - 17.395.470,9 тис грн, видатки розвитку - 1.181.311,7 тис 
грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

373. 1006010 Керівництво та управління у 
сфері надзвичайних ситуацій

267 064,3 267 063,3 1,0 -566- Комітет з питань екологічної політики та 
природокористування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 1006010 на 
30.381,1 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-567- Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Циба Т.В. (Реєстр.картка №237)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
бюджетною програмою 1006010 на 30.381,1 тис. грн (з них: оплата 
праці - на 24.300,3 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 540 
тис. грн). 

-568- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)
    Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
    Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
    Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Задорожний А.В. (Реєстр.картка №340)
    Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)

Збільшити видатки за кодом 1006010 на 30.381,1 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-569- Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою 1006010 на 5.746,2 тис. грн (з них: оплата 
праці - на 4.824,2 тис. грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-570- Н.д.Іонушас С.К. (Реєстр.картка №262)
    Н.д.Неклюдов В.М. (Реєстр.картка №260)

Враховано частково
(доручення Уряду)
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    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Бужанський М.А. (Реєстр.картка №25)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Дануца О.А. (Реєстр.картка №99)
    Н.д.Куницький О.О. (Реєстр.картка №169)
    Н.д.Бородін В.В. (Реєстр.картка №38)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Галушко М.Л. (Реєстр.картка №97)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Захарченко В.В. (Реєстр.картка №31)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Дмитрук А.Г. (Реєстр.картка №133)
    Н.д.Руденко О.С. (Реєстр.картка №274)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Горбенко Р.О. (Реєстр.картка №330)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
бюджетною програмою 1006010 на 5.746,2 тис. грн (з них: оплата 
праці - на 4.824,2 тис. грн). 

/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-571- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері надзвичайних ситуацій» (код 1006010) на 5.890,4 
тис. грн. 

Відхилено

-572- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)

Відхилено
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    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 1006010 
«Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій» зменшити 
видатки на 80.118,99 тис грн. 

-573- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 1006010 на 
3.377.016,2 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 2.967.853,6 
тис. грн (з них на оплату праці - 2.040.128,5 тис. грн), видатки розвитку 
- на 409.162,6 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

374. 1006060 Гідрометеорологічна діяльність 689 723,9 639 013,2 50 710,7 -574- Комітет з питань екологічної політики та 
природокористування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 1006060 на 
305.044,6 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-575- Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
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    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Циба Т.В. (Реєстр.картка №237)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
1006060 на 305.044,6 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 251.825,6 
тис. грн (з них: оплата праці - на 198.636,4 тис. грн, комунальні послуги 
та енергоносії - на 3.258,2 тис. грн), видатки розвитку - на 53.219 тис. 
грн. 

показників відповідно 
до рішення РНБО/

-576- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)
    Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
    Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
    Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Задорожний А.В. (Реєстр.картка №340)
    Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)

Збільшити видатки за кодом 1006060 на 305.044,6 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-577- Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

Враховано частково
(доручення Уряду)



стор.   169
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

бюджетною програмою 1006060 на 123.759,9 тис. грн (з них: оплата 
праці - на 98.771,9 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 
3.258,2 тис. грн). 

/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-578- Н.д.Іонушас С.К. (Реєстр.картка №262)
    Н.д.Неклюдов В.М. (Реєстр.картка №260)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Бужанський М.А. (Реєстр.картка №25)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Дануца О.А. (Реєстр.картка №99)
    Н.д.Куницький О.О. (Реєстр.картка №169)
    Н.д.Бородін В.В. (Реєстр.картка №38)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Галушко М.Л. (Реєстр.картка №97)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Захарченко В.В. (Реєстр.картка №31)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Дмитрук А.Г. (Реєстр.картка №133)
    Н.д.Руденко О.С. (Реєстр.картка №274)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Горбенко Р.О. (Реєстр.картка №330)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
бюджетною програмою 1006060 на 123.759,9 тис. грн (з них: оплата 
праці - на 98.771,9 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 
3.258,2 тис. грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

375. 1006070 Наукова і науково-технічна 
діяльність у сфері 
гідрометеорології 

40 784,2 38 638,2 2 146,0 -579- Комітет з питань екологічної політики та 
природокористування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 1006070 на 
18.611,8 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/



стор.   170
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

-580- Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Циба Т.В. (Реєстр.картка №237)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)

Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною 
програмою 1006070 на 18.611,8 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-581- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)
    Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
    Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
    Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Задорожний А.В. (Реєстр.картка №340)
    Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)

Збільшити видатки за кодом 1006070 на 18.611,8 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-582- Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною 

Враховано частково
(доручення Уряду)



стор.   171
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

програмою 1006070 на 6.000 тис. грн. /щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-583- Н.д.Іонушас С.К. (Реєстр.картка №262)
    Н.д.Неклюдов В.М. (Реєстр.картка №260)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Бужанський М.А. (Реєстр.картка №25)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Дануца О.А. (Реєстр.картка №99)
    Н.д.Куницький О.О. (Реєстр.картка №169)
    Н.д.Бородін В.В. (Реєстр.картка №38)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Галушко М.Л. (Реєстр.картка №97)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Захарченко В.В. (Реєстр.картка №31)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Дмитрук А.Г. (Реєстр.картка №133)
    Н.д.Руденко О.С. (Реєстр.картка №274)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Горбенко Р.О. (Реєстр.картка №330)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)

Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною 
програмою 1006070 на 6.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

376. 1006110 Будівництво (придбання) житла 
для осіб рядового і 
начальницького складу 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій

30 000,0 30 000,0  -584- Комітет з питань екологічної політики та 
природокористування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 1006110 на 
120.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-585- Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)

Враховано частково
(доручення Уряду)



стор.   172
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Циба Т.В. (Реєстр.картка №237)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)

Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною 
програмою 1006110 на 120.000 тис. грн. 

/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-586- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)
    Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
    Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
    Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Задорожний А.В. (Реєстр.картка №340)
    Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)

Збільшити видатки за кодом 1006110 на 120.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-587- Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною 

програмою 1006110 на 50.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
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до рішення РНБО/
-588- Н.д.Іонушас С.К. (Реєстр.картка №262)
    Н.д.Неклюдов В.М. (Реєстр.картка №260)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Бужанський М.А. (Реєстр.картка №25)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Дануца О.А. (Реєстр.картка №99)
    Н.д.Куницький О.О. (Реєстр.картка №169)
    Н.д.Бородін В.В. (Реєстр.картка №38)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Галушко М.Л. (Реєстр.картка №97)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Захарченко В.В. (Реєстр.картка №31)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Дмитрук А.Г. (Реєстр.картка №133)
    Н.д.Руденко О.С. (Реєстр.картка №274)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Горбенко Р.О. (Реєстр.картка №330)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)

Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною 
програмою 1006110 на 50.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

377. 1006280 Забезпечення діяльності сил 
цивільного захисту

14 670 237,3 13 329 636,5 1 340 600,8 -589- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
1006280 (головний розпорядник Державна служба України з 

Відхилено
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надзвичайних ситуацій) «Забезпечення діяльності сил цивільного 
захисту» додати слова «за умови пріоритетного придбання товарів 
вітчизняного виробництва, а також робіт та послуг, за умови, що фонд 
оплати праці працівників громадян України, що будуть залучені до 
виконання робіт чи послуг, що є предметом закупівлі, не менше 50%».

-590- Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)
Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 

1006280 на 2.999.562,3 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 
2.646.399,7 тис. грн (з них: оплата праці - на 1.814.865,2 тис. грн, 
комунальні послуги та енергоносії - на 113.522,9 тис. грн), видатки 
розвитку - на 353.162,6 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-591- Н.д.Іонушас С.К. (Реєстр.картка №262)
    Н.д.Неклюдов В.М. (Реєстр.картка №260)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Бужанський М.А. (Реєстр.картка №25)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Дануца О.А. (Реєстр.картка №99)
    Н.д.Куницький О.О. (Реєстр.картка №169)
    Н.д.Бородін В.В. (Реєстр.картка №38)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Галушко М.Л. (Реєстр.картка №97)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Захарченко В.В. (Реєстр.картка №31)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Дмитрук А.Г. (Реєстр.картка №133)
    Н.д.Руденко О.С. (Реєстр.картка №274)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Горбенко Р.О. (Реєстр.картка №330)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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1006280 на 2.999.562,3 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 
2.646.399,7 тис. грн (з них: оплата праці - на 1.814.865,2 тис. грн, 
комунальні послуги та енергоносії - на 113.522,9 тис. грн), видатки 
розвитку - на 353.162,6 тис. грн. 

-592- Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Циба Т.В. (Реєстр.картка №237)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
1006280 на 6.372.659,2 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 
5.748.522,4 тис. грн (з них: оплата праці - на 3.801.610,5 тис. грн, 
комунальні послуги та енергоносії - на 129.442,9 тис. грн), видатки 
розвитку - на 624.136,8 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-593- Комітет з питань екологічної політики та 
природокористування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 1006280 на 
6.371.659,2 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-594- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)
    Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
    Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
    Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Задорожний А.В. (Реєстр.картка №340)
    Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)

Збільшити видатки за кодом 1006280 на 6.371.659,2 тис. грн. 

-595- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
В додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 1006280 

"Забезпечення діяльності сил цивільного захисту" збільшити плановий 
обсяг асигнувань на 3.400.000 тис грн, змінивши цифри "14.670.237, 3" 
цифрами "18.070.237, 3", а також збільшивши відповідні арифметичні 
підсумки загального обсягу асигнувань головного розпорядника 
бюджетних коштів.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 
НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-596- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)

Відхилено
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    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 1006280 

«Забезпечення діяльності сил цивільного захисту» зменшити видатки 
на 2.665.927,3 тис грн. 

-597- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Забезпечення діяльності сил цивільного захисту» (код 1006280) на 
450.000 тис. грн. для придбання підйомної пожежно-рятувальної 
техніки. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-598- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Забезпечення діяльності сил цивільного захисту» (код 1006280) на 
450.000 тис. грн. для придбання підйомної пожежно-рятувальної 
техніки. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-599- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Передбачити Державній службі України з надзвичайних ситуацій 
додаткові видатки для здійснення капітального ремонту єдиного 
майнового комплексу та прилеглої території 9 Державна пожежно-
рятувальна частина, 6 Державного пожежно-рятувального загону 
Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій 
України в Одеській області за адресою: м. Одеса вул.Варненська 22 у 
обсязі 10.000 тис грн. Зазначені видатки пропонується здійснити за 
рахунок зменшення на таку суму видатків за кодом 3511350. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-600- Н.д.Заремський М.В. (Реєстр.картка №202)
У додатку №3 до законопроекту збільшити видатки розвитку за 

бюджетною програмою (КПКВК 1006280) «Забезпечення діяльності 
сил цивільного захисту» за загальним фондом на 300.000 тис. грн.

Зазначені додаткові видатки загального фонду пропоную покрити 
за рахунок збільшення у додатку №1 доходів загального фонду 
державного бюджету по коду 11020000 «Податок на прибуток 
підприємств». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

378. 1006360 Підготовка кадрів,  наукова і 971 436,6 895 415,2 76 021,4 -601- Комітет з питань екологічної політики та Враховано частково
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науково-технічна діяльність у 
сфері цивільного захисту і 
пожежної безпеки

природокористування
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 1006360 на 

358.710,8 тис. грн. 

(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-602- Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Циба Т.В. (Реєстр.картка №237)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
1006360 на 358.710,8 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 338.710,8 
тис. грн (з них: оплата праці - на 235.774,5 тис. грн, комунальні послуги 
та енергоносії - на 16.279,7 тис. грн), видатки розвитку - на 20.000 тис. 
грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-603- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)
    Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
    Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
    Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/



стор.   179
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Задорожний А.В. (Реєстр.картка №340)
    Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)

Збільшити видатки за кодом 1006360 на 358.710,8 тис. грн. 

-604- Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою 1006360 на 191.947,8 тис. грн (з них: оплата 
праці - на 121.667,2 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 
16.218,9 тис. грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-605- Н.д.Іонушас С.К. (Реєстр.картка №262)
    Н.д.Неклюдов В.М. (Реєстр.картка №260)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Бужанський М.А. (Реєстр.картка №25)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Дануца О.А. (Реєстр.картка №99)
    Н.д.Куницький О.О. (Реєстр.картка №169)
    Н.д.Бородін В.В. (Реєстр.картка №38)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Галушко М.Л. (Реєстр.картка №97)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Захарченко В.В. (Реєстр.картка №31)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Дмитрук А.Г. (Реєстр.картка №133)
    Н.д.Руденко О.С. (Реєстр.картка №274)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Горбенко Р.О. (Реєстр.картка №330)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
бюджетною програмою 1006360 на 191.947,8 тис. грн (з них: оплата 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/



стор.   180
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

праці - на 121.667,2 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 
16.218,9 тис. грн). 

-606- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту у рядку КПКВКДБ 1006360 «Підготовка 
кадрів, наукова і науково-технічна діяльність у сфері цивільного 
захисту і пожежної безпеки» зменшити видатки на 179.083,04 тис грн. 

Відхилено

379. 1007000 Національна поліція України 35 675 828,2 35 088 849,6 586 978,6
380. 1007010 Керівництво та управління 

діяльністю Національної поліції 
України

1 256 791,3 1 256 791,3  -607- Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою 1007010 на 301.496,7 тис. грн (з них: оплата 
праці - на 251.022,9 тис. грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-608- Н.д.Іонушас С.К. (Реєстр.картка №262)
    Н.д.Неклюдов В.М. (Реєстр.картка №260)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Бужанський М.А. (Реєстр.картка №25)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Дануца О.А. (Реєстр.картка №99)
    Н.д.Куницький О.О. (Реєстр.картка №169)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/



стор.   181
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Бородін В.В. (Реєстр.картка №38)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Галушко М.Л. (Реєстр.картка №97)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Захарченко В.В. (Реєстр.картка №31)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Дмитрук А.Г. (Реєстр.картка №133)
    Н.д.Руденко О.С. (Реєстр.картка №274)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Горбенко Р.О. (Реєстр.картка №330)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
бюджетною програмою 1007010 на 301.496,7 тис. грн (з них: оплата 
праці - на 251.022,9 тис. грн). 

-609- Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/



стор.   182
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Циба Т.В. (Реєстр.картка №237)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
бюджетною програмою 1007010 на 316.239,4 тис. грн (з них: оплата 
праці - на 261.597,7 тис. грн). 

-610- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління діяльністю Національної поліції України» (код 1007010) на 
184.677,4 тис. грн. 

Відхилено

-611- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту у рядку КПКВКДБ 1007010 «Керівництво 
та управління діяльністю Національної поліції України» зменшити 
видатки на 377.037,39 тис грн. 

Відхилено

381. 1007020 Забезпечення діяльності органів 34 419 036,9 33 832 058,3 586 978,6 -612- Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323) Враховано частково



стор.   183
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

та установ Національної поліції 
України

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
1007020 на 7.482.787,2 тис. грн, видатки споживання - на 7.078.689,1 
тис. грн (з них: оплата праці - на 5.178.800 тис. грн, комунальні послуги 
та енергоносії - на 146.493,6 тис. грн), видатки розвитку - на 404.098,7 
тис. грн. 

(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-613- Н.д.Іонушас С.К. (Реєстр.картка №262)
    Н.д.Неклюдов В.М. (Реєстр.картка №260)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Бужанський М.А. (Реєстр.картка №25)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Дануца О.А. (Реєстр.картка №99)
    Н.д.Куницький О.О. (Реєстр.картка №169)
    Н.д.Бородін В.В. (Реєстр.картка №38)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Галушко М.Л. (Реєстр.картка №97)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Захарченко В.В. (Реєстр.картка №31)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Дмитрук А.Г. (Реєстр.картка №133)
    Н.д.Руденко О.С. (Реєстр.картка №274)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Горбенко Р.О. (Реєстр.картка №330)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
1007020 на 7.482.787,2 тис. грн, видатки споживання - на 7.078.689,1 
тис. грн (з них: оплата праці - на 5.178.800 тис. грн, комунальні послуги 
та енергоносії - на 146.493,6 тис. грн), видатки розвитку - на 404.098,7 
тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-614- Н.д.Янченко Г.І. (Реєстр.картка №230)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)

Враховано частково
(доручення Уряду)
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    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Юнаков І.С. (Реєстр.картка №288)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Циба Т.В. (Реєстр.картка №237)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
1007020 на 16.462.007,2 тис. грн, видатки споживання - на 15.642.262,8 
тис. грн (з них: оплата праці - на 11.519.523,7 тис. грн, комунальні 
послуги та енергоносії - на 66.811,7 тис. грн), видатки розвитку - на 
819.744,4 тис. грн. 

/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-615- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)

Відхилено



стор.   185
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    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 1007020 
«Забезпечення діяльності органів та установ Національної поліції 
України» зменшити видатки на 6.766.411,66 тис грн. 

-616- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
1007020 (головний розпорядник Національна поліція України) 
«Забезпечення діяльності органів та установ Національної поліції 
України» додати слова «за умови пріоритетного придбання товарів 
вітчизняного виробництва, а також робіт та послуг, за умови, що фонд 
оплати праці працівників громадян України, що будуть залучені до 
виконання робіт чи послуг, що є предметом закупівлі, не менше 50%».

Відхилено

382. 1200000 Міністерство економіки 
України

9 698 004,1 6 508 154,8 3 189 849,3 -617- Комітет з питань економічного розвитку
Передбачити Міністерству економіки України за загальним фондом 

видатки за новими бюджетними програмами:
«Стимулювання розвитку індустріальних парків» у обсязі 2.000.000 

тис. грн;
«Будівництво об’єктів суміжної інфраструктури, необхідних для 

індустріальних парків та реалізації інвестиційних проектів із значними 
інвестиціями» у обсязі 2.000.000 тис. грн.

Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
надходжень за кодом 14060000 на 1.800.000 тис. грн та за кодом 
14070000 на 2.810.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/

-618- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка №223)
    Н.д.Магомедов М.С. (Реєстр.картка №45)
    Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Рущишин Я.І. (Реєстр.картка №117)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/
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    Н.д.Шевченко Є.В. (Реєстр.картка №76)
    Н.д.Кінзбурська В.О. (Реєстр.картка №171)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Горбенко Р.О. (Реєстр.картка №330)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Грищук Р.П. (Реєстр.картка №222)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Мазурашу Г.Г. (Реєстр.картка №203)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)

Передбачити Міністерству економіки України за загальним фондом 
видатки за новими бюджетними програмами:

«Стимулювання розвитку індустріальних парків» у обсязі 2.000.000 
тис. грн;

«Будівництво об’єктів суміжної інфраструктури, необхідних для 
індустріальних парків та реалізації інвестиційних проектів із значними 
інвестиціями» у обсязі 2.000.000 тис. грн.

Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
надходжень за кодом 14060000 на 1.800.000 тис. грн та за кодом 
14070000 на 2.810.000 тис. грн. 

-619- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
Доручити Кабінету Міністрів України при підготовці проекту 

Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік до 
другого читання передбачити бюджетну програму «Збільшення 
статутного капіталу Експертно-кредитного агентства» та встановити 
видатки розвитку загального фонду у розмірі 2.000.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-620- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

Передбачити Міністерству економіки України за загальним фондом 
видатки за новими бюджетними програмами:

«Часткова компенсація відсоткових ставок за експортними 
кредитами» у обсязі 100.000 тис. грн.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/
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«Поповнення статутного капіталу приватного акціонерного 
товариства «Експортно-кредитне агентство»« у обсязі 1.000.000 тис. 
грн.

Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
надходжень за кодом 14060000 на 2.574.871,2 тис. грн та за кодом 
14070000 на 5.097.999,9 тис. грн за рахунок вжиття виходів з 
детінізації економіки. 

-621- Н.д.Герус А.М. (Реєстр.картка №242)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Горобець О.С. (Реєстр.картка №95)

У додатку № 3 законопроекту Міністерству економіки України як 
головному розпоряднику додатково передбачити бюджетну програму 
«Фінансова підтримка державного підприємства «НАЕК 
«Енергоатом» на суму 24.861.360,0 тис. грн., як головного виконавця 
спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів 
у процесі функціонування ринку електричної енергії. 

Відхилено

-622- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Передбачити Міністерству економіки України за загальним фондом 
видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Поповнення 
статутного капіталу приватного акціонерного товариства 
«Національний фонд інвестицій України» у обсязі не менше 
30.000.000 тис. грн /на забезпечення реалізації масштабних 
інвестиційних проектів, розвитку міжнародного економічного 
співробітництва, зростання конкурентоспроможності економіки, 
відповідно до Указу Президента від 19.03.2021 № 103 «Про 
національний фонд інвестицій»/. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-623- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)

Відхилено
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    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 бюджетну програму Міністерства економіки України 
КПКВК 1200000 доповнити новою бюджетною програмою 
«Здешевлення кредитів для підприємств авіабудівної, суднобудівної, 
ракетно-космічної галузі, оборонно-промислового комплексу» 
збільшивши загальний фонд на 6.700.000 тис грн.

У зв’язку з цим загальний фонд Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України становитиме 13.208.154,8 
тис.грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

383. 1201000 Апарат Міністерства 
економіки України

945 128,8 836 717,6 108 411,2 -624- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 1201000 на 
454.871,2 тис. грн /на оплату праці/. Пропозицію пропонується 
забезпечити за рахунок збільшення надходжень за кодом 14060000 на 
2.574.871,2 тис. грн та за кодом 14070000 на 5.097.999,9 тис. грн за 
рахунок вжиття виходів з детінізації економіки. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1201010 в частині 
видатків на оплату 
праці/

384. 1201010 Керівництво та управління у 
сфері економіки

546 951,3 546 851,3 100,0 -625- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері економіки» (код 1201010) на 5.542 тис. грн. 

Відхилено

-626- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)

Відхилено
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    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 1201010 
«Керівництво та управління у сфері економіки» зменшити видатки на 
164.055,4 тис грн. 

385. 1201020 Виконання зобов’язань України 
за участь у програмі ЄС 
"Конкурентоспроможність 
підприємств малого та 
середнього бізнесу (COSME)"

4 311,2  4 311,2

386. 1201030 Забезпечення двостороннього 
співробітництва України з 
іноземними державами та 
міжнародними організаціями, 
інформаційне та організаційне 
забезпечення участі України у 
міжнародних форумах, 
конференціях, виставках

233 484,2 233 484,2  -627- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту збільшити видатки розвитку 

загального фонду за бюджетною програмою «Забезпечення 
двостороннього співробітництва України з іноземними державами та 
міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне 
забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, 
виставках» (код 1201030) на 100.000 тис. грн. 

Відхилено

387. 1201080 Ліквідація та екологічна 
реабілітація території впливу 
гірничих робіт державного 
підприємства "Солотвинський 
солерудник" Тячівського району 
Закарпатської області

4 635,6 4 635,6  

388. 1201110 Витрати Аграрного фонду 
пов'язані з комплексом заходів із  

104 000,0  104 000,0
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зберігання, перевезення, 
переробки та експортом об'єктів 
державного цінового 
регулювання державного 
інтервенційного фонду

389. 1201220 Наукова і науково-технічна 
діяльність у сфері економічного 
розвитку, стандартизації, 
метрології та метрологічної 
діяльності

23 589,3 23 589,3  -628- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 1201220 на 
20.000 тис. грн /на напрям «Розробка науково-дослідних робіт у сфері 
економічного розвитку»/. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок збільшення надходжень за кодом 14060000 на 2.574.871,2 тис. 
грн та за кодом 14070000 на 5.097.999,9 тис. грн за рахунок вжиття 
виходів з детінізації економіки. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1201220/

390. 1201270 Організація та функціонування 
Аграрного фонду

7 611,6 7 611,6  

391. 1201280 Виплати працівникам, які 
вивільняються з роботи у 
зв’язку із достроковим зняттям з 
експлуатації Чорнобильської 
АЕС

3 111,6 3 111,6  -629- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Виплати працівникам, які вивільняються з роботи у зв’язку із 
достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС» (код 
1201280) на 7.000 тис. грн. 

Відхилено

-630- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Виплати працівникам, які вивільняються з роботи у зв’язку із 
достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС» (код 
1201280) на 7.000 тис. грн. 

Відхилено

392. 1201290 Компенсація роботодавцю 
частини фактичних витрат, 
пов'язаних зі сплатою єдиного 
внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування

800,0 800,0  

393. 1201320 Виконання судових рішень, що 
набрали законної сили

1 797,0 1 797,0  

394. 1201330 Здійснення заходів з 
обов’язкового проведення 
тендерів ДУ "Професійні 
закупівлі"

8 724,0 8 724,0  

395. 1201580 Заходи із посилення 
інституційної спроможності для 
підготовки проектів державно-
приватного партнерства

6 113,0 6 113,0  

396. 1203000 Державне агентство резерву 
України

1 400 853,6 178 159,2 1 222 694,4 -631- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки розвитку 

спеціального фонду за бюджетною програмою «Державне агентство 

Відхилено
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резерву України» (1203000) на 180.920 тис. грн. 

397. 1203010 Керівництво та управління у 
сфері державного резерву

33 612,6 33 612,6  -632- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері державного резерву» (код 1203010) на 981 тис. грн. 

Відхилено

-633- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 1203010 
«Керівництво та управління у сфері державного резерву» зменшити 
видатки на 10.083,8 тис грн. 

Відхилено

398. 1203020 Обслуговування державного 
матеріального резерву

399 691,0 144 546,6 255 144,4 -634- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Обслуговування державного матеріального резерву» (код 1203020) 
на 40.000 тис. грн. 

Відхилено

-635- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Обслуговування державного матеріального резерву» (код 1203020) 
на 40.000 тис. грн. 

Відхилено

-636- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)

Відхилено
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    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 1203020 
«Обслуговування державного матеріального резерву» цифри «144 
546,6» тис грн замінити на цифри «115 600,0» тис грн. 

399. 1203040 Накопичення (приріст) 
матеріальних цінностей 
державного матеріального 
резерву

967 550,0  967 550,0 -637- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
1203040 (головний розпорядник Державне агентство резерву України) 
«Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного 
матеріального резерву» додати слова «шляхом пріоритетного 
придбання товарів вітчизняного виробництва». 

Відхилено

400. 1206000 Державна служба з питань 
праці

632 858,7 627 958,7 4 900,0

401. 1206010 Керівництво та управління у 
сфері промислової безпеки, 
охорони та гігієни праці, 
нагляду за додержанням 

621 680,5 621 680,5  -638- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, 
нагляду за додержанням законодавства про працю» (код 1206010) на 

Відхилено



стор.   193
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

законодавства про працю 23.894 тис. грн. 

-639- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 1206010 
«Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та 
гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю» 
зменшити видатки на 186.504,2 тис грн. 

Відхилено

402. 1206020 Наукова і науково-технічна 
діяльність у сфері промислової 
безпеки та охорони праці

11 178,2 6 278,2 4 900,0

403. 1208000 Державна служба експортного 
контролю України

58 317,5 58 317,5  -640- Н.д.Завітневич О.М. (Реєстр.картка №263)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 1208000 на 

10.473 тис. грн /на інформаційно-телекомунікаційну систему у сфері 
експортного контролю; придбання товарів та послуг; сплату 
обов’язкових платежів, забезпечення ДСЕКУ власним приміщенням, 
оновлення матеріальних та технічних засобів/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

404. 1208010 Керівництво та управління у 
сфері експортного контролю

58 317,5 58 317,5  -641- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері експортного контролю» (код 1208010) на 526,4 тис. 
грн. 

Відхилено
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-642- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 1208010 
«Керівництво та управління у сфері експортного контролю» зменшити 
видатки на 17.495,3 тис грн. 

Відхилено

405. 1209000 Державна служба України з 
питань безпечності харчових 
продуктів та захисту 
споживачів

6 660 845,5 4 807 001,8 1 853 843,7

406. 1209010 Керівництво та управління у 
сфері безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів

2 271 134,1 1 781 499,5 489 634,6 -643- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів» (код 1209010) на 66.186,8 тис. грн. 

Відхилено

-644- Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Горенюк О.О. (Реєстр.картка №136)
    Н.д.Павліш П.В. (Реєстр.картка №182)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 1209010 на 
1.166.005,1 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 663.066,1 
тис. грн (з них оплата праці - на 392.529,3 тис. грн), видатки розвитку 
- на 502.939 тис. грн /на оплату праці з нарахуваннями - 475.172,1 тис. 
грн; реалізацію проектів цифровізації - 690.833 тис. грн, у тому числі 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1209010/
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видатки споживання - 187.894 тис. грн, видатки розвитку - 502.939 
тис. грн/. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
збільшення доходів загального фонду за кодом 11020000. 

-645- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 1209010 
«Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів» зменшити видатки на 534.449,9 тис грн. 

Відхилено

407. 1209020 Протиепізоотичні заходи та 
участь у  Міжнародному 
епізоотичному бюро

578 639,8 578 639,8  -646- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
У додатку № 3 до законопроекту збільшити видатки споживання 

загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 
"Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному 
бюро" (код 1209020) на 373.621,6 тис. гривень;

У додатку № 1 до законопроекту збільшити доходи загального 
фонду державного бюджету за кодом 14060000 "Податок на додану 
вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням 
бюджетного відшкодування" на 373.621,6 тис. гривень

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1209020/

-647- Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Горенюк О.О. (Реєстр.картка №136)
    Н.д.Павліш П.В. (Реєстр.картка №182)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
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1209020 на 373.621,6 тис. грн /на закупівлю засобів профілактики 
(пероральної антирабічної вакцини) необхідних для проведення другої 
кампанії імунізації серед диких м’ясоїдних тварин проти сказу/. 
Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок збільшення доходів 
загального фонду за кодом 11020000. 

1209020/

-648- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 
1209020 на 373.621, 6 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

408. 1209030 Організація та регулювання 
діяльності установ в системі 
Державної служби України з 
питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів

3 580 429,8 2 216 220,7 1 364 209,1 -649- Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Горенюк О.О. (Реєстр.картка №136)
    Н.д.Павліш П.В. (Реєстр.картка №182)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 
1209030 на 405.058,1 тис. грн (з них оплата праці - на 316.389 тис. грн) 
/на оплату праці з нарахуваннями - 384.846,4 тис. грн; заходи 
контролю за організацією харчування у закладах освіти - 20.211,7 тис. 
грн/. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
доходів загального фонду за кодом 11020000. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1209030/

409. 1209040 Проведення лабораторних 
випробувань, вимірювань, 
досліджень та експертизи під 
час здійснення державного 
контролю (нагляду)

83 697,8 83 697,8  

410. 1209610 Заходи з будівництва 
прикордонних інспекційних 
постів та покращення доступу 
сільськогосподарських МСП до 
експортних ринків

146 944,0 146 944,0  -650- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
1209610 (головний розпорядник Державна служба України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів) «Заходи з 
будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення 
доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків» додати 
слова «шляхом придбання техніки, обладнання та матеріалів 
вітчизняного виробництва, а також робіт та послуг, за умови, що фонд 
оплати праці працівників громадян України, що будуть залучені до 
виконання робіт чи послуг, що є предметом закупівлі, не менше 50%».

Відхилено



стор.   197
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

411. 1210000 Міністерство економіки 
України (загальнодержавні 
видатки та кредитування)

2 822 084,8 2 822 084,8  -651- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Видатки пропонуємо скоротити на 1,875 млрд грн. 

Відхилено

412. 1211000 Міністерство економіки 
України (загальнодержавні 
видатки та кредитування)

2 822 084,8 2 822 084,8  

413. 1211050 Мобілізаційна підготовка 
галузей національної економіки 
України

104 809,8 104 809,8  

414. 1211120 Державні капітальні вкладення 
на розроблення та реалізацію 
державних інвестиційних 
проектів

2 717 275,0 2 717 275,0  -652- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
1211120 (головний розпорядник Міністерство економіки України) 
«Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію 
державних інвестиційних проектів за умови пріоритетного придбання 
обладнання та матеріалів вітчизняного виробництва, а також робіт та 
послуг, за умови, що фонд оплати праці працівників громадян України, 
що будуть залучені до виконання робіт чи послуг, що є предметом 
закупівлі, не менше 50%».

Відхилено

-653- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту збільшити видатки розвитку 

загального фонду за бюджетною програмою «Державні капітальні 
вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних 
проектів» (код 1211120) на 7.000.000 тис. грн. 

Враховано частково
/збільшено видатки до 
4,04 млрд грн/

-654- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 1211120 

до 4.040.000 тис. грн (з уточненням відповідних підсумкових 
показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту). Пропозицію 
пропонується забезпечити за рахунок збільшення надходжень за 
кодом 21020000. 

Враховано
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1211120/

-655- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 1211120 

Враховано частково
/збільшено видатки до 
4,04 млрд грн/



стор.   198
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

на 1.782.725 тис. грн. 

-656- Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
Передбачити Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів 

України за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною 
програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Заходи із 
забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої 
дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у 
Львівській області» (код 2407170) у обсязі 100.000 тис. грн. 
Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок зменшення за 
загальним фондом видатків розвитку за кодом 1211120. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розподілу 
державних капітальних 
вкладень Міжвідомчою 
комісією з питань 
державних 
інвестиційних 
проектів/

-657- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України 
передбачити бюджетну програму «Реалізація державного 
інвестиційного проекту «Заходи із забезпечення комплексного 
протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених 
пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області» 
(2407170) (перехідний проект) з обсягом видатків розвитку по 
загальному фонду державного бюджету у сумі 100.000 тис грн за 
рахунок коштів бюджетної програми «Державні капітальні вкладення 
на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів» 
(1211120). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розподілу 
державних капітальних 
вкладень Міжвідомчою 
комісією з питань 
державних 
інвестиційних 
проектів/

-658- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Передбачити за КПКВК 2707170 "Реалізація державного 

інвестиційного проекту "Заходи із забезпечення комплексного 
протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених 
пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області" у сумі 
55.000,0 тис. грн. (головний розпорядник коштів Державне агентство 
водних ресурсів) 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розподілу 
державних капітальних 
вкладень Міжвідомчою 
комісією з питань 
державних 
інвестиційних 
проектів/

-659- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
Передбачити за КПКВК 2707170 "Реалізація державного 

Враховано частково
(доручення Уряду)



стор.   199
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

інвестиційного проекту "Заходи із забезпечення комплексного 
протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених 
пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області" у сумі 
55.000,0 тис. грн. (головний розпорядник коштів Державне агентство 
водних ресурсів) 

/щодо розподілу 
державних капітальних 
вкладень Міжвідомчою 
комісією з питань 
державних 
інвестиційних 
проектів/

-660- Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
Передбачити за КПКВК 2707170 "Реалізація державного 

інвестиційного проекту "Заходи із забезпечення комплексного 
протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених 
пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області" у сумі 
55.000,0 тис. грн. (головний розпорядник коштів Державне агентство 
водних ресурсів) 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розподілу 
державних капітальних 
вкладень Міжвідомчою 
комісією з питань 
державних 
інвестиційних 
проектів/

-661- Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
Передбачити за КПКВК 2707170 "Реалізація державного 

інвестиційного проекту "Заходи із забезпечення комплексного 
протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених 
пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області" у сумі 
55.000,0 тис. грн. (головний розпорядник коштів Державне агентство 
водних ресурсів) 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розподілу 
державних капітальних 
вкладень Міжвідомчою 
комісією з питань 
державних 
інвестиційних 
проектів/

-662- Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
Передбачити за КПКВК 2707170 "Реалізація державного 

інвестиційного проекту "Заходи із забезпечення комплексного 
протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених 
пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області" у сумі 
55.000,0 тис. грн. (головний розпорядник коштів Державне агентство 
водних ресурсів) 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розподілу 
державних капітальних 
вкладень Міжвідомчою 
комісією з питань 
державних 
інвестиційних 
проектів/

-663- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
Передбачити за КПКВК 2707170 "Реалізація державного 

інвестиційного проекту "Заходи із забезпечення комплексного 
протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених 
пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області" у сумі 
55.000,0 тис. грн. (головний розпорядник коштів Державне агентство 
водних ресурсів)

Джерелом додаткових видатків можуть бути податкові 
надходження, доходи НБУ, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок календарного 
року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розподілу 
державних капітальних 
вкладень Міжвідомчою 
комісією з питань 
державних 
інвестиційних 
проектів/

-664- Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
Передбачити за КПКВК 2707170 "Реалізація державного 

Враховано частково
(доручення Уряду)



стор.   200
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

інвестиційного проекту "Заходи із забезпечення комплексного 
протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених 
пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області" у сумі 
55.000,0 тис. грн. (головний розпорядник коштів Державне агентство 
водних ресурсів) 

/щодо розподілу 
державних капітальних 
вкладень Міжвідомчою 
комісією з питань 
державних 
інвестиційних 
проектів/

-665- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
Передбачити за КПКВК 2707170 "Реалізація державного 

інвестиційного проекту "Заходи із забезпечення комплексного 
протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених 
пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області" у сумі 
55.000,0 тис. грн. (головний розпорядник коштів Державне агентство 
водних ресурсів)

Збільшити на відповідну суму доходи державного бюджету від 
надходжень податку на додану вартість з ввезених на митну території 
України товарів (код 14070000) 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розподілу 
державних капітальних 
вкладень Міжвідомчою 
комісією з питань 
державних 
інвестиційних 
проектів/

-666- Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
Передбачити Державному агентству автомобільних доріг України 

за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною 
програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту 
«Покращення стану автомобільних доріг загального користування у 
Львівській області» (код 3111800) у обсязі 550.000 тис. грн. 
Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок зменшення за 
загальним фондом видатків розвитку за кодом 1211120. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розподілу 
державних капітальних 
вкладень Міжвідомчою 
комісією з питань 
державних 
інвестиційних 
проектів/

-667- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Державному агентству автомобільних доріг України передбачити 
бюджетну програму 3111800 «Реалізація державного інвестиційного 
проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального 
користування у Львівській області» з обсягом видатків розвитку по 
загальному фонду державного бюджету у сумі - 550.000 тис грн за 
рахунок коштів бюджетної програми «Державні капітальні вкладення 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розподілу 
державних капітальних 
вкладень Міжвідомчою 
комісією з питань 
державних 
інвестиційних 
проектів/



стор.   201
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів» 
(1211120). 

-668- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Передбачити Державному агентству автомобільних доріг України 
за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною 
програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту 
«Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення 
Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до 
сучасних технічних вимог» (код 3111830) у обсязі 3.358.200,3 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розподілу 
державних капітальних 
вкладень Міжвідомчою 
комісією з питань 
державних 
інвестиційних 
проектів/

-669- Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
Передбачити видатки для Міністерства молоді та спорту України за 

загальним фондом на «Реалізацію державного інвестиційного проекту 
«Будівництво Льодового палацу по вул. Прибузькій, 7/3А в м. 
Хмельницькому» у сумі 291.782,4 тис. грн за рахунок збільшення 
надходжень від рентної плати та плати за використання інших 
природних ресурсів. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розподілу 
державних капітальних 
вкладень Міжвідомчою 
комісією з питань 
державних 
інвестиційних 
проектів/

-670- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Передбачити Міністерству охорони здоров’я бюджетну програму:
«Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво 

сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої 
спеціалізованої лікарні «Охматдит» за загальним фондом видатки 
розвитку у обсязі 229.232 тис. грн (на завершення комплексних робіт з 
метою створення важливого елемента модернізації української 
педіатрії - нового корпусу НДСЛ «Охматдит»). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розподілу 
державних капітальних 
вкладень Міжвідомчою 
комісією з питань 
державних 
інвестиційних 
проектів/

-671- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розподілу 
державних капітальних 
вкладень Міжвідомчою 
комісією з питань 
державних 
інвестиційних 
проектів/
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    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 проекту Закону передбачити нову бюджетну програму 
з віднесенням їх до видатків Міністерства охорони здоров’я України 
та фінансуванням за рахунок загального фонду Державного бюджету 
«Реалізація державного інвестиційного проекту «Удосконалення 
молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в 
Україні» в розмірі 104.700 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

415. 1400000 Міністерство закордонних 
справ України

5 421 728,7 5 421 728,7  -672- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Збільшити видатки на 1,398 млрд грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
окремих видатків МЗС/

416. 1401000 Апарат Міністерства 
закордонних справ України

5 421 728,7 5 421 728,7  

417. 1401010 Керівництво та управління у 
сфері державної політики щодо 
зовнішніх відносин

340 215,0 340 215,0  -673- Комітет з питань зовнішньої політики та 
міжпарламентського співробітництва

Збільшити видатки за кодом 1401010 на 119,3 млн.грн, у тому числі:
видатки споживання - на 58,3 млн.грн (з них: заробітна плата з 

нарахуваннями - 24,02 млн.грн, поточний ремонт приміщень 
адмінбудівель, технічне обслуговування обладнання та утримання в 
належному стані мереж, залучення адвокатів тощо - 10,4 млн.грн, 
експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків - 3,4 
млн.грн, заходи з цифровізації - 14,8 млн.грн, придбання 
канцелярських та господарських товарів, сплата судового збору, 
видатки на короткотермінові відрядження - 5,8 млн.грн);

видатки розвитку - на 60,9 млн.грн (з них: оновлення матеріально-
технічної бази - 28,4 млн.грн, реставраційні роботи в адмінбудівлі за 
адресою пл. Михайлівська, 1 - 29,3 млн.грн (заміна віконних блоків з 
відновленням відкосів, улаштуванням відливів та підвіконня 
(продовження проведення реставраційних робіт, розпочатих у 2021 
році - 21,3 млн.грн), ремонтно-реставраційні роботи в частині заміни 
пожежної сигналізації і системи оповіщення в адмінбудинку - 4,8 
млн.грн, виготовлення науково-проектної документації на ремонт 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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(реставраційний) системи кондиціонування та вентиляції адмінбудівлі 
(у т.ч. проходження експертизи) - 1,5 млн.грн, виготовлення науково-
проектної документації на ремонт (реставраційний) з частковою 
заміною пошкоджених ділянок даху адмінбудівлі та державна 
експертиза - 1,4 млн.грн, виготовлення науково-проектної 
документації на ремонт реставраційний, у частині заміни ліфта в 
адмінбудівлі та корегування проектно-кошторисної документації на 
ремонт сховища в адмінбудівлі) - 0,3 млн.грн, капітальний ремонт 
приміщення представництва МЗС в Одесі - 3,2 млн.грн). 

-674- Н.д.Марченко Л.І. (Реєстр.картка №287)
Збільшити видатки за кодом 1401010 на 119.261 тис.грн, у тому 

числі:
видатки споживання - на 58.341,2 тис.грн (з них оплата праці - 

19.563,1 тис.грн), видатки розвитку - на 60.919,8 тис.грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-675- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту збільшити видатки загального 

фонду за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері 
державної політики щодо зовнішніх відносин» (код 1401010) - на 
119.261 тис. грн., у тому числі: видатки споживання - 58.341,2 тис. грн.; 
видатки розвитку - 60.919,8 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-676- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Северин С.С. (Реєстр.картка №39)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 1401010 на 
119.300 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 58.400 тис. грн, 
видатки розвитку - на 60.900 тис. грн. Пропозицію пропонується 
забезпечити за рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 
14020600. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1401010/

-677- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)

Відхилено
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    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 1401010 
«Керівництво та управління у сфері державної політики щодо 
зовнішніх відносин» зменшити видатки на 102.064,5 тис грн. 

-678- Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
    Н.д.Умєров Р.Е. (Реєстр.картка №450)

Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 1401010 на 
119.261 тис.грн, у тому числі: видатки споживання - на 58.341,2 
тис.грн (з них оплата праці - 19.563,1 тис.грн), видатки розвитку - на 
60.919, 8 тис.грн, зменшивши на таку суму видатки за кодом 3111020. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1401010/

418. 1401020 Внески України до бюджетів 
ООН, органів і спеціалізованих 
установ системи ООН, інших 
міжнародних організацій та 
конвенційних органів

632 710,0 632 710,0  

419. 1401030 Функціонування закордонних 
дипломатичних установ України 
та розширення мережі власності 
України для потреб цих установ

4 252 259,3 4 252 259,3  -679- Комітет з питань зовнішньої політики та 
міжпарламентського співробітництва

Збільшити видатки за кодом 1401030 на 1.128,9 млн.грн, у тому 
числі:

видатки споживання - на 761,4 млн.грн (з них: заробітна плата з 
нарахуваннями - 144,7 млн.грн, збільшення норм компенсаційних 
виплат, що визначені Кабінетом Міністрів України - 353,6 млн.грн, 
розширення консульської присутності за кордоном - 73,7 млн.грн, 
здійснення витрат, пов'язаних з роботою 15 державних службовців у 
міжнародних організаціях - 46,5 млн.грн, обов’язкове медичне 
страхування працівників ЗДУ - 2,8 млн.грн, на оплату послуг особам, 
залученим до виконання робіт за цивільно-правовими договорами, у 
тому числі локал-стаф - 18,8 млн.грн, виплата одноразової грошової 
допомоги згідно зі статтею 35 ЗУ «Про дипломатичну службу 
України» - 5,9 млн.грн, проведення евакуації громадян (з розрахунку 
двічі на рік) - 2,9 млн.грн, здобуття дітьми середньої та дошкільної 
освіти працівників дипслужби - 7,8 млн.грн, інші поточні видатки 
(придбання канцелярії, обладнання вартістю до 24 тис. грн, паливно-
мастильних матеріалів, проведення поточного ремонту, оплата послуг 
охорони, страхування авто, страхування приміщень тощо) - 104,7 
млн.грн;

видатки розвитку - на 367,6 млн.грн (з них: оновлення матеріально-

Враховано частково
(доручення Уряду)
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технічної бази закордонних дипломатичних установ України 
(оновлення 146 транспортних засобів) - 143,96 млн.грн, розширення 
мережі власності України за кордоном (придбання у власність 
приміщення для потреб Посольства України в Румунії) - 185,9 млн.грн, 
проведення капітального ремонту та аварійних робіт приміщень, що є 
власністю України за кордоном - 37,7 млн.грн). 

-680- Н.д.Марченко Л.І. (Реєстр.картка №287)
Збільшити видатки за кодом 1401030 на 1.128.948 тис.грн, у тому 

числі:
видатки споживання - на 761.337,9 тис.грн (з них оплата праці - 

118.592,9 тис.грн), видатки розвитку - на 367.610,1 тис.грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-681- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту збільшити видатки загального 

фонду за бюджетною програмою «Функціонування закордонних 
дипломатичних установ України та розширення мережі власності 
України для потреб цих установ» (код 1401030) - на 1.128.948 тис. грн., 
у тому числі видатки споживання - 761.337,9 тис. грн.; видатки 
розвитку - 367.610,1 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-682- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Северин С.С. (Реєстр.картка №39)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 1401030 на 
1.129.000 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 761.400 тис. 
грн, видатки розвитку - на 367.600 тис. грн. Пропозицію пропонується 
забезпечити за рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 
14020600. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1401030/

-683- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
В додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 1401030 

"Функціонування закордонних дипломатичних установ України та 
розширення мережі власності України для потреб цих установ" 
збільшити плановий обсяг асигнувань на 1.200.000 тис грн, змінивши 
цифри "4.252.259,3" цифрами "5.452.259,3", а також збільшивши 
відповідні арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань 
головного розпорядника бюджетних коштів.

Вказаний обсяг додаткових бюджетних асигнувань буде 
спрямований на оплату праці, у тому числі обов'язкові виплати 
працівникам ЗДУ, а також для розширення консульської присутності 
за кордоном.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 
НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1401030/

-684- Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
    Н.д.Умєров Р.Е. (Реєстр.картка №450)

Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 1401030 на 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
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1.128.948 тис.грн, у тому числі: видатки споживання - на 761.337,9 
тис.грн (з них оплата праці - 118.592,9 тис.грн), видатки розвитку - на 
367.610,1 тис.грн, зменшивши на таку суму видатки за кодом 3111020. 

видатків за кодом 
1401030/

420. 1401050 Реалізація Міністерством 
закордонних справ України 
повноважень з проведення 
зовнішньої політики України, 
організація і контроль за 
діяльністю закордонних 
дипломатичних установ України

26 077,0 26 077,0  

421. 1401100 Професійне навчання посадових 
осіб дипломатичної служби та 
працівників інших державних 
органів у сфері зовнішніх 
зносин

21 148,5 21 148,5  -685- Комітет з питань зовнішньої політики та 
міжпарламентського співробітництва

Збільшити видатки за кодом 1401100 на 0,7 млн.грн, у тому числі: 
видатки споживання - на 0,5 млн. грн для забезпечення діяльності 
Дипломатичної академії при МЗС;

видатки розвитку - на 0,2 млн.грн для оновлення матеріально-
технічної бази (комп’ютерне обладнання та оргтехніка). 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-686- Н.д.Марченко Л.І. (Реєстр.картка №287)
Збільшити видатки за кодом 1401100 на 700 тис.грн, у тому числі:
видатки споживання - на 500 тис.грн, видатки розвитку - на 200 

тис.грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-687- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту збільшити видатки загального 

фонду за бюджетною програмою «Професійне навчання посадових 
осіб дипломатичної служби та працівників інших державних органів у 
сфері зовнішніх зносин» (код 1401030) - на 700 тис. грн., у тому числі: 
видатки споживання - 500 тис. грн.; видатки розвитку - 200 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-688- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Северин С.С. (Реєстр.картка №39)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 1401100 на 700 
тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 500 тис. грн, видатки 
розвитку - на 200 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 14020600. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1401100/

-689- Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
    Н.д.Умєров Р.Е. (Реєстр.картка №450)

Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 1401100 на 700 
тис.грн, у тому числі: видатки споживання - на 500 тис.грн, видатки 
розвитку - на 200 тис.грн, зменшивши на таку суму видатки за кодом 
3111020. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1401100/

422. 1401110 Фінансова підтримка 
забезпечення міжнародного 
позитивного іміджу України, 

74 095,9 74 095,9  -690- Комітет з питань зовнішньої політики та 
міжпарламентського співробітництва

Збільшити видатки за кодом 1401110 на 140,5 млн.грн, у тому числі:

Враховано частково
(доручення Уряду)
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забезпечення діяльності 
Українського інституту, заходи 
щодо підтримки зв'язків з 
українцями, які проживають за 
межами України

видатки споживання - на 138,8 млн.грн (з них: забезпечення 
проведення заходів з метою активного просування міжнародного 
іміджу України - 85,3 млн.грн, проведення заходів з метою 
задоволення культурно-національних, мовних та інформаційних 
потреб громад закордонних українців - 11,7 млн.грн, забезпечення 
проведення Українським інститутом та його закордонними філіями 
заходів культурної дипломатії та комплексної презентації України у 
світі - 41,8 млн.грн);

видатки розвитку - на 1,7 млн.грн. 

-691- Н.д.Марченко Л.І. (Реєстр.картка №287)
Збільшити видатки за кодом 1401110 на 140.459,8 тис.грн, у тому 

числі:
видатки споживання - на 138.797 тис.грн (з них оплата праці - 

3.109,7 тис.грн), видатки розвитку - на 1.662,8 тис.грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-692- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту збільшити видатки загального 

фонду за бюджетною програмою «Фінансова підтримка забезпечення 
міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності 
Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, 
які проживають за межами України» (код 1401110) - на 140.459,8 тис. 
грн., у тому числі: видатки споживання - 138.797 тис. грн.; видатки 
розвитку - 1.662,8 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-693- Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
    Н.д.Умєров Р.Е. (Реєстр.картка №450)

Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 1401110 на 
140.459,8 тис.грн, у тому числі: видатки споживання - на 138.797 
тис.грн (з них оплата праці - 3.109,7 тис.грн), видатки розвитку - на 
1.662,8 тис.грн, зменшивши на таку суму видатки за кодом 3111020. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1401110/

-694- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Северин С.С. (Реєстр.картка №39)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 1401110 на 
43.487,2 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 41.824,4 тис. 
грн, видатки розвитку - на 1.662,8 тис. грн /для забезпечення діяльності 
Українського інституту/. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 14020600. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1401110/

-695- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного 
іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, 
заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за 
межами України» (код 1401110) на 10.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-696- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206) Враховано частково
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У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 
«Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного 
іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, 
заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за 
межами України» (код 1401110) на 10.000 тис. грн. 

(доручення Уряду)

-697- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 1401110 для 
Українського інституту на 43.487,2 тис. грн, зокрема: заробітна плата 
з податками - 3.793,9 тис. грн; поточні видатки на утримання установи 
- 4.400,1 тис. грн, видатки розвитку - 1.662,8 тис. грн, видатки на 
реалізацію заходів і проектів - 33.630,4 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-698- Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
Збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою 

1401110 на 43.487,2 тис. грн за рахунок зменшення на відповідну суму 
видатків на офіс Генерального прокурора (код 0900000), Міністерство 
внутрішніх справ України (код 1000000), Державне бюро розслідувань 
(код 6420000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1401110/

423. 1401130 Документування громадян та 
створення і забезпечення 
функціонування інформаційно-
телекомунікаційних систем 
консульської служби

75 223,0 75 223,0  -699- Комітет з питань зовнішньої політики та 
міжпарламентського співробітництва

Збільшити видатки за кодом 1401130 на 9,1 млн.грн, у тому числі:
видатки споживання - на 1,9 млн.грн (зокрема для виготовлення та 

оформлення паспортних документів (паспорт громадянина України 
для виїзду за кордон, дипломатичний та службовий паспорт України) 
з безконтактним електронним носієм;

видатки розвитку - на 7,2 млн.грн (з них: придбання серверного та 
мережевого обладнання для модернізації та модифікації 
інфраструктури ІТС консульської служби, мобільних комплектів для 
оформлення паспортних документів - 1,9 млн.грн, модифікація 
програмних модулів ІТС ВІС МЗС, еКонсул, Віза та е-Віза - 5,3 
млн.грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-700- Н.д.Марченко Л.І. (Реєстр.картка №287)
Збільшити видатки за кодом 1401130 на 9.145 тис.грн, у тому числі:
видатки споживання - на 1.985 тис.грн, видатки розвитку - на 7.160 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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тис.грн. 

-701- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту збільшити видатки загального 

фонду за бюджетною програмою «Документування громадян та 
створення і забезпечення функціонування інформаційно-
телекомунікаційних систем консульської служби» (код 1401130) - на 
9.145 тис. грн., у тому числі: видатки споживання - 1.985 тис. грн.; 
видатки розвитку - 7.160 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-702- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Северин С.С. (Реєстр.картка №39)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 1401130 на 9.100 
тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 1.900 тис. грн, видатки 
розвитку - на 7.200 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 14020600. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1401130/

-703- Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
    Н.д.Умєров Р.Е. (Реєстр.картка №450)

Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 1401130 на 9.145 
тис.грн, у тому числі: видатки споживання - на 1.985 тис.грн, видатки 
розвитку - на 7.160 тис.грн, зменшивши на таку суму видатки за кодом 
3111020. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1401130/

424. 1500000 Міністерство у справах 
ветеранів України

522 762,6 522 762,6  -704- Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
Передбачити Міністерству у справах ветеранів України видатки 

споживання за загальним фондом за новою бюджетною програмою 
«Заходи із фізичної та медичної реабілітації постраждалих учасників 
Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які 
здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей, членів сімей 
загиблих (померлих) таких осіб» у обсязі 45.524 тис.грн. 

Відхилено

-705- Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
Доповнити додаток після позиції «Заходи із психологічної 

реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення 
санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції 
Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які 
здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні 
заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих 
(померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та 
нагрудних знаків» (КПКВК 1501040) новою позицією «Заходи із 
фізичної та медичної реабілітації постраждалих учасників Революції 
Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які 
здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, 

Відхилено



стор.   210
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей, членів сімей 
загиблих (померлих) таких осіб» у розмірі 45.524 тис. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, 
акцизи, доходи Національного банку України (код 21020000), залишки 
коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 
початок року, а також за рахунок додаткових надходжень від 
приватизації державного майна (код 500000). 

425. 1501000 Апарат Міністерства у 
справах ветеранів України

522 762,6 522 762,6  

426. 1501010 Керівництво та управління у 
справах ветеранів

140 540,0 140 540,0  -706- Комітет з питань молоді і спорту
Збільшити видатки розвитку за кодом 1501010 на 20.800 тис.грн для 

забезпечення належного функціонування та нарощування 
можливостей інформаційно-телекомунікаційних систем Єдиного 
державного реєстру ветеранів війни та інших сервісів Міністерства у 
справах ветеранів України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-707- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

Передбачити видатки за кодом 1501010 у обсязі 161.340 тис.грн, 
збільшивши на 20.800 тис.грн для забезпечення належного 
функціонування та нарощування можливостей інформаційно-
телекомунікаційних систем Єдиного державного реєстру ветеранів 
війни та інших сервісів Мінветеранів (стаття 31 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанова 
Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 700 «Про єдиний 
державний реєстр ветеранів війни»). 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-708- Н.д.Остапенко А.Д. (Реєстр.картка №231)
Збільшити видатки за кодом 1501010 на 20.800 тис.грн для 

забезпечення належного функціонування та нарощування 
можливостей інформаційно-телекомунікаційних систем Єдиного 
державного реєстру ветеранів війни та інших сервісів Міністерства у 
справах ветеранів України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-709- Н.д.Костенко Р.В. (Реєстр.картка №446)
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною 

програмою 1501010 на 20.800 тис. грн за рахунок зменшення видатків 
за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання 
автомобільних доріг загального користування державного значення» 
(код 3111020). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
відповідних видатків/

-710- Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
відповідних видатків/
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    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Піпа Н.Р. (Реєстр.картка №115)

Збільшити видатки розвитку за кодом 1501010 на 20.800 тис.грн для 
забезпечення належного функціонування та нарощування 
можливостей інформаційно-телекомунікаційних систем Єдиного 
державного реєстру ветеранів війни та інших сервісів Міністерства у 
справах ветеранів України.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, а також залишки 
коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 
початок року. 

-711- Н.д.Зінкевич Я.В. (Реєстр.картка №417)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Березін М.Ю. (Реєстр.картка №151)
    Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
    Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Остапенко А.Д. (Реєстр.картка №231)

Збільшити видатки розвитку за кодом 1501010 на 20.800 тис.грн для 
забезпечення належного функціонування та нарощування 
можливостей інформаційно-телекомунікаційних систем Єдиного 
державного реєстру ветеранів війни та інших сервісів Міністерства у 
справах ветеранів України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-712- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у справах ветеранів» (код 1501010) на 29.417,2 тис. грн. 

Відхилено

-713- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Северин С.С. (Реєстр.картка №39)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 1501010 
на 20.800 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
збільшення доходів загального фонду за кодом 14020600. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
відповідних видатків/

-714- Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 1501010 

на 20.800 тис. грн /на забезпечення функціонування інформаційно-
телекомунікаційних систем Єдиного державного реєстру ветеранів 
війни та інших сервісів Міністерства/. Пропозицію пропонується 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
відповідних видатків/
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забезпечити за рахунок збільшення податкових надходжень, акцизів, 
залишків коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року та надходжень за кодами 21020000 та 
500000. 

-715- Н.д.Чернєв Є.В. (Реєстр.картка №251)
Збільшити видатки розвитку за кодом 1501010 на 20.800 тис.грн для 

забезпечення належного функціонування та нарощування 
можливостей інформаційно-телекомунікаційних систем Єдиного 
державного реєстру ветеранів війни та інших сервісів Міністерства у 
справах ветеранів України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-716- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки розвитку за кодом 1501010 на 20.800 тис.грн для 

забезпечення належного функціонування та нарощування 
можливостей інформаційно-телекомунікаційних систем Єдиного 
державного реєстру ветеранів війни та інших сервісів Міністерства у 
справах ветеранів України.

Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 
показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
відповідних видатків/

-717- Н.д.Кондратюк О.К. (Реєстр.картка №391)
Збільшити видатки розвитку за кодом 1501010 на 20.800 тис.грн для 

забезпечення належного функціонування та нарощування 
можливостей інформаційно-телекомунікаційних систем Єдиного 
державного реєстру ветеранів війни та інших сервісів Міністерства у 
справах ветеранів України.

Збільшення видатків пропонується покрити за рахунок додаткових 
надходжень від приватизації державного майна (код 500000), 
податкових надходжень, акцизів, доходів Національного банку 
України (код 21020000), залишків коштів загального і спеціального 
фондів державного бюджету на початку року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
відповідних видатків/

-718- Н.д.Вірастюк В.Я. (Реєстр.картка №87)
    Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)

Збільшити видатки розвитку за кодом 1501010 на 20.800 тис.грн для 
забезпечення належного функціонування та нарощування 
можливостей інформаційно-телекомунікаційних систем Єдиного 
державного реєстру ветеранів війни та інших сервісів Мінветеранів. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-719- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Керівництво та управління у справах ветеранів» (код 1501010) на 
50.345,5 тис.грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків розвитку/

-720- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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«Керівництво та управління у справах ветеранів» (код 1501010) на 
50.345,5 тис.грн. 

/щодо збільшення 
видатків розвитку/

-721- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 1501010 
«Керівництво та управління у справах ветеранів» зменшити видатки 
на 42.162 тис грн. 

Відхилено

427. 1501030 Фінансова підтримка 
громадських об’єднань 
ветеранів на виконання 
загальнодержавних програм 
(проектів, заходів), заходи з 
відвідування військових 
поховань і військових 
пам’ятників та з відзначення 
святкових, пам’ятних та 
історичних дат

8 560,2 8 560,2  -722- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів на виконання 
загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування 
військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення 
святкових, пам'ятних та історичних дат» (код 1501030) на 5.760 тис. 
грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-723- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів на виконання 
загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування 
військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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святкових, пам'ятних та історичних дат» (код 1501030) на 5.760 тис. 
грн. 

-724- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

Передбачити видатки за кодом 1501030 у обсязі 17.680,5 тис.грн, 
збільшивши на 9.120,3 тис.грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

428. 1501040 Заходи із психологічної 
реабілітації, соціальної та 
професійної адаптації, 
забезпечення санаторно-
курортним лікуванням 
постраждалих учасників 
Революції Гідності, учасників 
антитерористичної операції та 
осіб, які здійснювали заходи із 
забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії 
Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській 
областях, та членів їх сімей (при 
здійсненні заходів із 
психологічної реабілітації), 
членів сімей загиблих 
(померлих) таких осіб, 
виготовлення для них бланків 
посвідчень та нагрудних знаків

276 761,0 276 761,0  -725- Комітет з питань молоді і спорту
Збільшити видатки споживання за кодом 1501040 на 45.524 тис.грн 

для здійснення заходів із психологічної реабілітації. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-726- Н.д.Костенко Р.В. (Реєстр.картка №446)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою 1501040 на 45.524 тис. грн за рахунок 
зменшення видатків за бюджетною програмою «Розвиток мережі та 
утримання автомобільних доріг загального користування державного 
значення» (код 3111020). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1501040/

-727- Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Піпа Н.Р. (Реєстр.картка №115)

Збільшити видатки споживання за кодом 1501040 на 45.524 тис.грн 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1501040/
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у зв’язку з важливістю психологічної допомоги та реабілітації 
ветеранів, сприяння поверненню до мирного життя, у тому числі 
шляхом залучення до процесу реабілітації членів їх родин.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, а також залишки 
коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 
початок року. 

-728- Н.д.Зінкевич Я.В. (Реєстр.картка №417)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Березін М.Ю. (Реєстр.картка №151)
    Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
    Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Остапенко А.Д. (Реєстр.картка №231)

Збільшити видатки споживання за кодом 1501040 на 45.524 тис.грн 
для здійснення заходів із психологічної реабілітації. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-729- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Северин С.С. (Реєстр.картка №39)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 
1501040 на 45.524 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 14020600. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1501040/

-730- Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 

1501040 на 45.524 тис. грн /на здійснення заходів із психологічної 
реабілітації/. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
збільшення податкових надходжень, акцизів, залишків коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року та надходжень за кодами 21020000 та 500000. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1501040/

-731- Н.д.Чернєв Є.В. (Реєстр.картка №251)
Збільшити видатки споживання за кодом 1501040 на 45.524 тис.грн 

для здійснення заходів із психологічної реабілітації. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-732- Н.д.Гривко С.Д. (Реєстр.картка №335)
Збільшити видатки за кодом 1501040 на 48.261 тис.грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-733- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки споживання за кодом 1501040 на 45.524 тис.грн.
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 

показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1501040/
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податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

-734- Н.д.Кондратюк О.К. (Реєстр.картка №391)
Збільшити видатки споживання за кодом 1501040 на 45.524 тис.грн. 

для здійснення заходів із психологічної реабілітації.
Збільшення видатків пропонується покрити за рахунок додаткових 

надходжень від приватизації державного майна (код 500000), 
податкових надходжень, акцизів, доходів Національного банку 
України (код 21020000), залишків коштів загального і спеціального 
фондів державного бюджету на початку року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1501040/

-735- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

Передбачити видатки за кодом 1501040 у обсязі 322.285 тис.грн, 
збільшивши на 45.524 тис.грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-736- Н.д.Вірастюк В.Я. (Реєстр.картка №87)
    Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)

Збільшити видатки споживання за кодом 1501040 на 45.524 тис.грн 
у зв’язку з важливістю психологічної допомоги та реабілітації 
ветеранів, сприяння поверненню до мирного життя, у тому числі 
шляхом залучення до процесу реабілітації членів їх родин. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-737- Н.д.Остапенко А.Д. (Реєстр.картка №231)
Збільшити видатки споживання за кодом 1501040 на 45.524 тис.грн 

для здійснення заходів із психологічної реабілітації у зв’язку з 
важливістю психологічної допомоги та реабілітації ветеранів, 
сприяння поверненню до мирного життя, у тому числі шляхом 
залучення до процесу реабілітації членів їх родин. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-738- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної 
адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням 
постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 
антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної 
реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, 
виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків» (код 
1501040) на 150.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-739- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної 
адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням 
постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 
антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

Враховано частково
(доручення Уряду)



стор.   217
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної 
реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, 
виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків» (код 
1501040) на 150.000 тис. грн. 

-740- Н.д.Богданець А.В. (Реєстр.картка №163)
Збільшити видатки за кодом 1501040 "Заходи із психологічної 

реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення 
санаторнокурортним лікуванням постраждалих учасників Революції 
Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які 
здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні 
заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих 
(померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та 
нагрудних знаків" - на 223.239 тис грн.

Фінансування пропонується здійснити за рахунок скорочення на 
5% видатків за загальним фондом державного бюджету за наступними 
кодами програмної класифікації: 0110000 Апарат Верховної Ради 
України - на 129.954,04 тис грн; 0410000 Господарсько-фінансовий 
департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України - на 133.832,375 
тис грн; 0900000 Офіс Генерального прокурора - на 677.518,735 тис 
грн; 1000000 Міністерство внутрішніх справ України - на 4.366.232,21 
тис грн; 6320000 Національне антикорупційне бюро України - на 
58.918,89 тис грн; 6420000 Державне бюро розслідувань - на 
128.412,525 тис грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
1501040/

429. 1501090 Функціонування Українського 
ветеранського фонду, героїзація 
образу ветерана війни та 
вшанування пам’яті загиблих 
(померлих) захисників України

96 901,4 96 901,4  -741- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

Передбачити видатки за кодом 1501090 у обсязі 96.901,4 тис.грн. 

Враховано
/такі видатки 
передбачено у 
законопроекті/

430. 1510000 Міністерство у справах 
ветеранів України 
(загальнодержавні видатки та 
кредитування)

5 496 131,5 5 496 131,5  

431. 1511000 Міністерство у справах 
ветеранів України 
(загальнодержавні видатки та 
кредитування)

5 496 131,5 5 496 131,5  

432. 1511040 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі 
приміщення для сімей осіб, 
визначених абзацами 5-8 пункту 
1 статті 10 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», для осіб 

1 733 107,5 1 733 107,5  
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з інвалідністю І-ІІ групи, яка 
настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під 
час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, 
здійсненні заходів із 
забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії 
Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх 
здійснення, визначених 
пунктами 11-14 частини другої 
статті 7 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», та які 
потребують поліпшення 
житлових умов

433. 1511050 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі 
приміщення для внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність 
України і брали безпосередню 
участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у 
період її проведення, у 
здійсненні заходів із 
забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії 
Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх 
здійснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у 
період здійснення зазначених 
заходів, та визнані особами з 
інвалідністю внаслідок війни ІІІ 
групи відповідно до пунктів 11-

3 263 224,0 3 263 224,0  
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14 частини другої статті 7 або 
учасниками бойових дій 
відповідно до пунктів 19-20 
частини першої статті 6 Закону 
України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального 
захисту», та які потребують 
поліпшення житлов

434. 1511060 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі 
приміщення для сімей учасників 
бойових дій на території інших 
держав, визначених у абзаці 
першому пункту 1 статті 10 
Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю I-II групи з числа 
учасників бойових дій на 
території інших держав, 
інвалідність яких настала 
внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, 
пов’язаних з перебуванням у 
цих державах, визначених 
пунктом 7 частини другої статті 
7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», та які 
потребують поліпшення 
житлових умов

499 800,0 499 800,0  

435. 2100000 Міністерство оборони України 130 988 435,0 129 531 682,8 1 456 752,2 -742- Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки
Збільшити за загальним фондом видатки до розміру мінімальної 

потреби для Міністерства оборони України до 153.669.188,1 тис. грн 
(на 24.137.505,3 тис. грн) для забезпечення виконання законодавчо 
визначених завдань. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-743- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Передбачити видатки на оборону у розмірі 5% від ВВП (268 млрд 

грн). Пропонуємо збільшити видатки на оборону на 132,5 млрд грн, 
задля підвищення виплат військовослужбовцям Збройних Сил, а також 
збільшення витрат на забезпечення армії сучасним озброєнням, 
насамперед передових українських розробок. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

436. 2101000 Апарат Міністерства оборони 
України

129 691 053,6 128 257 688,1 1 433 365,5

437. 2101010 Керівництво та військове 
управління у сфері оборони

464 090,6 461 290,6 2 800,0
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438. 2101020 Забезпечення діяльності 
Збройних Сил України, 
підготовка кадрів і військ, 
медичне забезпечення особового 
складу, ветеранів військової 
служби та членів їхніх сімей, 
ветеранів війни

97 416 392,6 96 059 803,6 1 356 589,0 -744- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Збільшити видатки за КПКВК 210102 «Забезпечення діяльності 
Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне 
забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів 
їхніх сімей, ветеранів війни» Міністерству оборони України на 36,5 
млрд грн /задля підвищення утримання військовослужбовців на рівні 
не меншому 125% середньої заробітної плати у промисловості/.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-745- Н.д.Костенко Р.В. (Реєстр.картка №446)
Збільшити за загальним фондом видатки на оплату праці за 

бюджетною програмою 2101020 на 2.000.000 тис. грн за рахунок 
зменшення видатків за бюджетною програмою «Розвиток мережі та 
утримання автомобільних доріг загального користування державного 
значення» (код 3111020). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-746- Н.д.Беленюк Ж.В. (Реєстр.картка №235)
передбачити додаткові видатки для Міністерства оборони України 

за бюджетною програмою 2101020 «Забезпечення діяльності 
Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне 
забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів 
їх сімей, ветеранів війни» у сумі 3.000 тис. грн на придбання 
електронних установок «Аскор» - електронні мішенні стрілецькі 
установки (5 одиниць: 10 м - 50м, 5 одиниць: 200 м - 300 м).

Джерелом фінансування додаткових витрат обсягом 3.000 тис. грн 
можуть бути перевищення доходів Національного банку України, а 
також залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-747- Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)

Збільшити видатки Міністерства оборони України за бюджетною 
програмою 2101020 на 69.600 тис. грн до "Плану будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту об'єктів загальновійськового та 
спеціального призначення Збройних Сил України на 2022 рік": - 4.000 
тис. грн (щодо включення реконструкції будівлі 68/14 (їдальня) в/ч 
А3199 в м. Очаків, Миколаївської обл.); - 12.500 тис. грн (щодо 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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включення будівництва будівлі казарми поліпшеного планування №1 
в/ч А3199 в м. Очаків, Миколаївської обл.); - 13.000 тис. грн (щодо 
включення будівництва будівлі казарми поліпшеного планування №2 
в/ч А3199 в м. Очаків, Миколаївської обл.); - 10.000 тис. грн (щодо 
включення завершення будівництва будівлі казарми поліпшеного 
планування №1 в/ч А2772 в м.Бердичів, Житомирської обл.); - 10.200 
тис. грн (щодо включення завершення будівництва будівлі казарми 
поліпшеного планування №2 в/ч А2772 в м.Бердичів, Житомирської 
обл.); - 14.200 тис. грн (щодо включення завершення будівництва 
фізкультурно-оздоровчого комплексу в/ч А2772 в м.Бердичів, 
Житомирської обл.); - 1.200 тис. грн (щодо включення будівництва 
пожежного водогону, казарми №42 в/ч А2772 в м.Бердичів, 
Житомирської обл.); - 4.500 тис. грн (щодо включення закупівлі 
модульної їдальні на 100 посадочних місць (без обладнання) в/ч А2772 
в м.Бердичів, Житомирської обл.).

Джерелом фінансування додаткових витрат загальним обсягом 
69.600 тис. грн можуть бути додаткові надходження, акцизи, доходи 
Національного банку України (код 21020000), залишки кошів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації 
державного майна (код 500000). 

-748- Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
Збільшити видатки Міністерства оборони України за бюджетною 

програмою 2101020 на 136.290 тис. грн до "Плану будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту об'єктів загальновійськового та 
спеціального призначення Збройних Сил України на 2022 рік": - 20.000 
тис. грн (щодо включення капітального ремонту зовнішніх мереж в/ч 
А1788 в м. Хмельницький); - 15.000 тис. грн (щодо включення 
улаштування благоустрою в/ч А1788 в м. Хмельницький); - 7.500 тис. 
гривень (щодо включення капітального ремонту будівлі №1/14 (штаб) 
в/ч А1788 в м. Хмельницький); - 6.800 тис. грн (щодо включення 
капітального ремонту будівлі №1/18 (штаб) в/ч А1788 в м. 
Хмельницький); - 22.400 тис. грн (щодо включення капітального 
ремонту будівлі №1/181 (казарма) в/ч А1788 в м. Хмельницький); - 
7.000 тис. грн (щодо включення капітального ремонту будівлі №1/7 
(казарма) в/ч А1788 в м. Хмельницький); - 4.700 тис. грн (щодо 
включення капітального ремонту будівлі №1/19 (музей) в/ч А1788 в м. 
Хмельницький); - 4.800 тис. грн (щодо включення капітального 
ремонту будівлі №65/8 (сховище для техніки) в/ч А1788 в м. 
Хмельницький); - 1.900 тис. грн (щодо включення капітального 
ремонту будівлі №65/545 (склад) в/ч А1788 в м. Хмельницький); - 280 
тис. грн (щодо включення капітального ремонту будівлі №1/320 (навіс 
склад) в/ч А1788 в м. Хмельницький); - 280 тис. грн (щодо включення 
капітального ремонту будівлі №1/320 (навіс склад) в/ч А1788 в м. 
Хмельницький); - 470 тис. грн (щодо включення капітального ремонту 
будівлі №1/304 (КПП) в/ч А1788 в м. Хмельницький); - 690 тис. грн 
(щодо включення капітального ремонту будівлі №1/304 (КТП) в/ч 
А1788 в м. Хмельницький); в обсязі 470 тис. грн (щодо включення 
капітального ремонту будівлі №1/304 (кпп) в/ч А1788 в м. 
Хмельницький); - 5.600 тис. грн (щодо включення капітального 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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ремонту будівлі №1/283 (сховище для техніки) в/ч А1788 в м. 
Хмельницький); - 38.400 тис. грн (щодо включення капітального 
ремонту будівель №1/306; 1/279; 1/288; 1/299; 1/307; 1/310; 1/306; 
1/303 (сховища для техніки) в/ч А1788 в м. Хмельницький).

Джерелом фінансування додаткових витрат загальним обсягом 
136.290 тис. грн можуть бути додаткові надходження, акцизи, доходи 
Національного банку України (код 21020000), залишки кошів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації 
державного майна (код 500000). 

-749- Н.д.Заремський М.В. (Реєстр.картка №202)
У додатку №3 до законопроекту збільшити видатки розвитку за 

бюджетною програмою (КПКВК 2101020) «Забезпечення діяльності 
Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне 
забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів 
їхніх сімей, ветеранів війни» за загальним фондом на 200.000 тис. грн.

Зазначені додаткові видатки загального фонду пропоную покрити 
за рахунок збільшення у додатку №1 доходів загального фонду 
державного бюджету по коду 11020000 «Податок на прибуток 
підприємств». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

439. 2101150 Розвиток, закупівля, 
модернізація та ремонт 
озброєння, військової техніки, 
засобів та обладнання

28 438 101,8 28 403 508,9 34 592,9 -750- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
2101150 (головний розпорядник Міністерство у справах ветеранів 
України) «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, 
військової техніки, засобів та обладнання» додати слова «шляхом 
пріоритетного придбання озброєння, обладнання та матеріалів 
вітчизняного виробництва, а також робіт та послуг, за умови, що фонд 
оплати праці працівників громадян України, що будуть залучені до 
виконання робіт чи послуг, що є предметом закупівлі, не менше 50%».

Відхилено

-751- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту збільшити видатки розвитку 

загального фонду за бюджетною програмою «Розвиток, закупівля, 
модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та 
обладнання» (код 2101150) на 5.000.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-752- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової 
техніки, засобів та обладнання» (код 2101150) на 3.650.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-753- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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«Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової 
техніки, засобів та обладнання» (код 2101150) на 3.650.000 тис. грн. 

/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-754- Н.д.Заремський М.В. (Реєстр.картка №202)
У додатку №3 до законопроекту збільшити видатки розвитку за 

бюджетною програмою (КПКВК 2101150) «Розвиток, закупівля, 
модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та 
обладнання» за загальним фондом на 500.000 тис. грн.

Зазначені додаткові видатки загального фонду пропоную покрити 
за рахунок збільшення у додатку №1 доходів загального фонду 
державного бюджету по коду 11020000 «Податок на прибуток 
підприємств». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

440. 2101190 Будівництво (придбання) житла 
для військовослужбовців 
Збройних Сил України

1 230 286,0 1 194 000,0 36 286,0

441. 2101210 Утилізація боєприпасів, 
рідинних компонентів ракетного 
палива, озброєння, військової 
техніки та іншого військового 
майна, забезпечення живучості 
та вибухопожежобезпеки 
арсеналів, баз і складів 
Збройних Сил України

2 142 182,6 2 139 085,0 3 097,6

442. 2105000 Адміністрація Державної 
спеціальної служби 
транспорту України

1 297 381,4 1 273 994,7 23 386,7 -755- Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки
Збільшити за загальним фондом видатки до розміру мінімальної 

потреби для Державної спеціальної служби транспорту України до 
1.550.084,5 тис. грн (на 276.089,8 тис. грн) для забезпечення виконання 
законодавчо визначених завдань. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

443. 2105010 Забезпечення діяльності 
Державної спеціальної служби 
транспорту

1 297 381,4 1 273 994,7 23 386,7

444. 2200000 Міністерство освіти і науки 
України

57 610 810,1 39 887 955,2 17 722 854,9 -756- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
У додатку № 3 до законопроекту у сфері освіти і науки забезпечити 

встановлення обсягів видатків на освіту відповідно до статті 78 Закону 
України «Про освіту» в розмірі не менше 7% ВВП, що в умовах 
прогнозу ВВП у 2022 році на рівні 5368,7 млрд грн мають складати не 
менше 375,8 млрд грн проти розрахованого Урядом загального обсягу 
видатків на освіту у державному та місцевих бюджетах на 2022 рік - 
360,8 млрд грн або 6,7% від ВВП - і це з урахуванням видатків на 
фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері освіти, 
зокрема необхідних для:

забезпечення законодавчо гарантованих статтею 61 Закону України 
«Про освіту» розмірів посадових окладів педагогічних і науково-
педагогічних працівників з установленням у 2022 році розміру 
посадового окладу педагогічного працівника найнижчої 
кваліфікаційної категорії на рівні 4 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб, а науково-педагогічних працівників - на 25% вище, 
з урахуванням норм пункту 6 Прикінцевих та перехідних положень 
цього закону, яким зобов’язано Кабінет Міністрів України забезпечити 

Відхилено
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до 2023 року поетапну реалізацію положення частини другої статті 61 
цього Закону, передбачивши при цьому щорічне збільшення 
посадового окладу педагогічного працівника найнижчої 
кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб;

підвищення рівня пенсійного забезпечення, осучаснення розміру 
раніше призначених пенсій з урахування середньої заробітної плати у 
галузях економіки за останні роки;

фінансове забезпечення наукової діяльності та законодавчо 
гарантованих виплат науковим працівникам відповідно до статті 48 
Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» у 
розмірі не менше 1,7% ВВП. 

-757- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону передбачити обсягів видатків на 
освіту відповідно до статті 78 Закону України «Про освіту» в розмірі 
не менше 7% ВВП, що в умовах прогнозу валового внутрішнього 
продукту у 2022 році на рівні 5.368,7 млрд грн мають складати не 
менше 375,8 млрд грн (проти розрахованого Урядом загального обсягу 
видатків на освіту у Державному та місцевих бюджетах на 2022 рік - 
360,8 млрд грн або 6,7 % від ВВП), передбачивши збільшення видатків 
за бюджетними програмами:

КПКВК 2200000, 2211000 Міністерство освіти і науки України 

Відхилено
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(загальнодержавні видатки та кредитування) для забезпечення 
законодавчо гарантованих статтею 61 Закону України «Про освіту» 
розмірів посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних 
працівників з установленням у 2022 році розміру посадового окладу 
педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні 
4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а науково-
педагогічних працівників - на 25% вище, з урахуванням норм пункту 
6 Прикінцевих та перехідних положень цього закону, яким зобов’язано 
Кабінет Міністрів України забезпечити до 2023 року поетапну 
реалізацію положення частини другої статті 61 цього Закону, 
передбачивши при цьому щорічне збільшення посадового окладу 
педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до 
чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-758- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Відхилено
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У додатку 3 до проекту Закону передбачити обсягів видатків на 
освіту відповідно до статті 78 Закону України «Про освіту» в розмірі 
не менше 7% ВВП, що в умовах прогнозу валового внутрішнього 
продукту у 2022 році на рівні 5.368,7 млрд грн мають складати не 
менше 375,8 млрд грн (проти розрахованого Урядом загального обсягу 
видатків на освіту у Державному та місцевих бюджетах на 2022 рік - 
360,8 млрд грн або 6,7 % від ВВП), передбачивши збільшення видатків 
за бюджетними програмами:

забезпечення розвитку мережі закладів освіти для реалізації права 
громадян України на якісну та доступну освіту відповідно до їхніх 
потреб незалежно від місця їхнього проживання, як це гарантовано 
статтею 3 закону України «Про освіту»;

забезпечення безоплатним користуванням педагогічних 
працівників сільської місцевості та селищ міського типу, а також 
пенсіонерів з їх числа, житлом з опаленням та освітленням, 
безоплатного підвезення сільських педагогів до місця роботи і додому;

надання адресної грошової допомоги випускникам закладів вищої 
освіти, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями 
педагогічного профілю та уклали угоду про роботу в усіх закладах 
освіти, а не лише у закладах середньої та професійно-технічної освіти;

підвищення рівня пенсійного забезпечення, осучаснення розміру 
раніше призначених пенсій з урахування середньої заробітної плати у 
галузях економіки за останні роки;

фінансове забезпечення наукової діяльності та законодавчо 
гарантованих виплат науковим працівникам відповідно до статті 48 
Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» у 
розмірі не менше 1,7% валового внутрішнього продукту.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-759- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Встановлення обсягів видатків на освіту відповідно до статті 78 

Закону України «Про освіту» в розмірі не менше 7% ВВП, що в умовах 
прогнозу валового внутрішнього продукту у 2022 році на рівні 5.368,7 
млрд.грн мають складати не менше 375,8 млрд.грн проти 
розрахованого Урядом загального обсягу видатків на освіту у 
державному та місцевих бюджетах на 2022 рік - 360,8 млрд.грн або 6,7 
% від ВВП - і це з урахуванням видатків на фундаментальні та 
прикладні дослідження і розробки у сфері освіти, зокрема необхідних 
для Міністерства освіти і науки України на:

- забезпечення законодавчо гарантованих статтею 61 Закону 
України «Про освіту» розмірів посадових окладів педагогічних і 
науково-педагогічних працівників з установленням у 2022 році 
розміру посадового окладу педагогічного працівника найнижчої 
кваліфікаційної категорії на рівні 4 прожиткових мінімумів для 
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працездатних осіб, а науково-педагогічних працівників - на 25% вище, 
з урахуванням норм пункту 6 Прикінцевих та перехідних положень 
цього закону, яким зобов’язано Кабінет Міністрів України забезпечити 
до 2023 року поетапну реалізацію положення частини другої статті 61 
цього Закону, передбачивши при цьому щорічне збільшення 
посадового окладу педагогічного працівника найнижчої 
кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб;

- надання адресної грошової допомоги випускникам закладів вищої 
освіти, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями 
педагогічного профілю та уклали угоду про роботу в усіх закладах 
освіти, а не лише у закладах середньої та професійно-технічної освіти;

- підвищення рівня пенсійного забезпечення, осучаснення розміру 
12 раніше призначених пенсій з урахування середньої заробітної плати 
у галузях економіки за останні роки;

- фінансове забезпечення наукової діяльності та законодавчо 
гарантованих виплат науковим працівникам відповідно до статті 48 
Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» у 
розмірі не менше 1,7% валового внутрішнього продукту. 

-760- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Пропонуємо передбачити видатки Міністерства освіти і науки у 

розмірі 5 % від ВВП (268 млрд грн). 

Відхилено

-761- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)

Передбачити збільшення видатків для оплати праці педагогічних 
працівників з урахуванням посадового окладу педагогічного 
працівника найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні чотирьох 
прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 

Відхилено

-762- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)

Відхилено
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    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Кабінету Міністрів України при доопрацюванні законопроекту 
передбачити збільшення видатків для оплати праці педагогічних 
працівників з урахуванням посадового окладу педагогічного 
працівника найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні чотирьох 
прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 

-763- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Кабінету Міністрів України при доопрацюванні законопроекту 
передбачити збільшення видатків для оплати праці працівників освіти, 
культури, охорони здоров’я, науки, будинків інтернатів та інших 
бюджетних установ внаслідок врахування розміру посадового окладу 
(тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду на рівні 
мінімальної заробітної плати. 

Відхилено

-764- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)

Відхилено
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    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону передбачити нову бюджетну 
програму «Підтримка студентів, які навчаються в закладах середньої 
спеціальної освіти» у розмірі видатків за загальним фондом в розмірі 
1.000.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-765- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Передбачити Міністерству освіти і науки України видатки за новою 

бюджетною програмою “Забезпечення шкільних бібліотек 
навчальною та художньою літературою”. У зв’язку з цим зменшити 
видатки за бюджетною програмою за кодом 2201260 
“Загальнодержавні заходи у сфері освіти”, передбачені на ці цілі. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
видатків за новою 
бюджетною 
програмою/

-766- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Передбачити Міністерству освіти і науки України видатки за новою 

бюджетною програмою «Заходи цифрової трансформації з питань 
освіти і науки» та передбачити видатки шляхом вилучення видатків за 
напрямами цифровізації, передбачені за бюджетною програмою за 
кодом 2201040 «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої 
освіти та наукових установ» та за бюджетною програмою за кодом 
2201260 «Загальнодержавні заходи у сфері освіти». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
видатків за новою 
бюджетною 
програмою/
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445. 2201000 Апарат Міністерства освіти і 
науки України

57 402 169,0 39 685 714,1 17 716 454,9

446. 2201010 Загальне керівництво та 
управління у сфері освіти і 
науки

208 709,4 208 459,4 250,0 -767- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Загальне керівництво та 
управління у сфері освіти і науки» (код 2201010) на 48.147,9 тис. грн. 

Відхилено

-768- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2201010 
«Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки» зменшити 
видатки на 62.537,8 тис грн. 

Відхилено

-769- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 2201010 на 66.091,8 тис.грн (в тому 

числі: (47.500 тис.грн - підвищення заробітних плат по МОН; 17.091,8 
тис.грн - реставрація фасаду адмінбудівлі, а саме: «Реставрація фасаду 
адмінбудівлі згідно з проектно-кошторисною документацією на 
об’єкт: «Українська академія радянської торгівлі, 1938 р. (1936-
1937рр.), пам’ятка архітектури, охоронний №118 за адресою: місто 
Київ, проспект Перемоги, 10»; 1.500 тис.грн - ремонтні роботи, а саме: 
«Ремонт фасаду адмінбудівлі (бул. Т. Шевченка, 16)»).

Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201010/
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розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

-770- Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
    Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
    Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)

Збільшити видатки за кодом 2201010 на 66.091,8 тис.грн (в тому 
числі: (47.500 тис.грн - підвищення заробітних плат по МОН; 17.091,8 
тис.грн - реставрація фасаду адмінбудівлі, а саме: «Реставрація фасаду 
адмінбудівлі згідно з проектно-кошторисною документацією на 
об’єкт: «Українська академія радянської торгівлі, 1938 р. (1936-
1937рр.), пам’ятка архітектури, охоронний №118 за адресою: місто 
Київ, проспект Перемоги, 10»; 1.500 тис.грн - ремонтні роботи, а саме: 
«Ремонт фасаду адмінбудівлі (бул. Т. Шевченка, 16)»).

Збільшення видатків пропонується забезпечити за рахунок 
детінізації ринку лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів 
(за незалежними оцінками лише не сплачені акцизи на вироблену в 
Україні продукцію орієнтовно складають 11 млрд.грн (у тому числі: 
лікеро-горілчана продукція - 2,5 млрд.грн, тютюнові вироби - 8,5 
млрд.грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201010/

-771- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки» (код 
2201010) на 19.400 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-772- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки» (код 
2201010) на 19.400 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

447. 2201020 Забезпечення організації роботи 
Національного агентства із 
забезпечення якості вищої 
освіти, Національного агентства 
кваліфікацій, освітнього 
омбудсмена

286 957,6 103 638,4 183 319,2 -773- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 2201020 на 19.050 тис.грн (в тому 

числі: 8.800 тис.грн - фонд заробітної плати на збільшення граничної 
чисельності працівників секретаріату на 20 штатних одиниць; 4.250 
тис.грн - на підтримку функціонування інформаційної системи 
Національного агентства та розробки нових модулів, спрямованих та 
реалізацію повноважень Національного агентства в частині організації 
захисту дисертаційних досліджень доктора філософії; 6.000 тис.грн - 
на проведення ремонту приміщень та забезпечення належних робочих 
умов.)

Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 

Відхилено
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року. 

-774- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2201020 
«Забезпечення організації роботи Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства 
кваліфікацій, освітнього омбудсмена» зменшити видатки на 31.091,5 
тис. грн. 

Відхилено

448. 2201030 Забезпечення здобуття 
професійної (професійно-
технічної) освіти за професіями 
загальнодержавного значення

250 850,0 250 850,0  -775- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Підготовка кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти за професіями загальнодержавного значення» (код 2201030) на 
80.000 тис. грн. 

Відхилено

-776- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Підготовка кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти за професіями загальнодержавного значення» (код 2201030) на 
80.000 тис. грн. 

Відхилено

-777- Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
Збільшити видатки розвитку за спеціальним фондом за кодом 

2201030 на 50.000 тис. грн за рахунок зменшення видатків розвитку 

Відхилено



стор.   233
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спеціального фонду за кодом 2201160 на 50.000 тис. грн. 

449. 2201040 Наукова і науково-технічна 
діяльність закладів вищої освіти 
та наукових установ

1 273 934,6 825 272,7 448 661,9 -778- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 2201040 
на 542.306,9 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 11020000. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201040/

-779- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 проекту видатки по бюджетній програмі КПКВК 
2201040 «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти 
та наукових установ» збільшити загальний обсяг асигнувань на 
504.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201040/
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економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-780- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 2201040 

на 542.306,9 тис.грн.
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 

показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201040/

-781- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 2201040 

на 542.306,9 тис.грн.
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 

показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201040/

-782- Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Вагнєр В.О. (Реєстр.картка №183)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Одарченко А.М. (Реєстр.картка №170)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)

Збільшити видатки за кодом 2201040 на 542,3 млн.грн.
Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 

перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201040/
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року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 
рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

-783- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 2201040 на 542.656,9 тис.грн.
Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 

дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201040/

-784- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та 
наукових установ» (код 2201040) на 542.306,9 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-785- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та 
наукових установ» (код 2201040) на 542.306,9 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-786- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту збільшити видатки за бюджетною 
програмою «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201040/
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Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

освіти і наукових установ» (КПКВК 2201040) на 15.000 тис грн, з яких 
виділити Науково-дослідному інституту «Миколаївська астрономічна 
обсерваторія» 3.614 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-787- Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
Збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою 

«Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти і 
наукових установ» (КПКВК 2201040) на 4.000 тис. грн., для Науково-
дослідного інституту «Миколаївська астрономічна обсерваторія» на 
витрати з розроблення науково-проєктної документації.

Джерелом покриття додаткових видатків, може бути збільшення 
доходів державного бюджету від коштів, що перераховуються 
Національним банком України відповідно до Закону України "Про 
Національний банк України" (код 21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201040/

-788- Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
Збільшити видатки за бюджетною програмою 2201040 на 15.000 

тис. грн., з яких виділити Науково-дослідному інституту 
«Миколаївська астрономічна обсерваторія» 3.614 тис. грн. Джерелом 
додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, 
доходи Національного банку України (код 21020000), залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також кошти з додаткових надходжень від приватизації 
державного майна (код 500000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201040/

450. 2201070 Фонд Президента України з 
підтримки освіти, науки та 
спорту

500 000,0 500 000,0  -789- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)

Відхилено
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    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2201070 «Фонд 
Президента України з підтримки освіти, науки та спорту» цифри 
«500.000,0» тис грн замінити на цифри «250.000,0» тис грн. 

-790- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Видатки на «Фонд Президента України з підтримки освіти, науки 

та спорту» пропонуємо зменшити на 250 млн грн. 

Відхилено

451. 2201080 Державні премії, стипендії та 
гранти в галузі освіти, науки і 
техніки, стипендії переможцям 
міжнародних конкурсів

100 374,7 100 374,7  

452. 2201100 Надання освіти закладами 
загальної середньої освіти 
державної форми власності та 
освітніх послуг державною 
установою для осіб, які 
перебувають у закладах охорони 
здоров’я

297 628,4 292 243,0 5 385,4 -791- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 2201100 на 112.069,5 тис.грн (в тому 

числі: 4.400 тис.грн (видатки розвитку) - здійснення заходів із 
забезпечення протипожежної безпеки у закладах загальної середньої 
освіти державної форми власності; 103.378,2 тис.грн - надання освітніх 
послуг для дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні або 
реабілітації в закладах охорони здоров’я; 3.659,6 тис.грн - збільшення 
видатків Міжнародній українській школі (у тому числі: 2.871,3 тис.грн 
- збільшення фонду оплати праці, 631,7 тис.грн - нарахування на 
заробітну плату); 788,3 тис.грн - додаткове фінансування семестрового 
оцінювання учнів-екстернів школи).

Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201100/

-792- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2201100 на 
107.778,2 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 103.378,2 тис. 
грн, видатки розвитку – на 4.400 тис. грн. Пропозицію пропонується 
забезпечити за рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 
11020000. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201100/
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-793- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2201100 на 

107.778,2 тис.грн (у тому числі: видатки споживання - на 103.378,2 
тис.грн, видатки розвитку - на 4.400 тис.грн).

Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 
показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201100/

-794- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2201100 на 

107.778,2 тис.грн (у тому числі: видатки споживання - на 103.378,2 
тис.грн, видатки розвитку - на 4.400 тис.грн).

Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 
показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201100/

-795- Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Вагнєр В.О. (Реєстр.картка №183)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Одарченко А.М. (Реєстр.картка №170)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)

Збільшити видатки за кодом 2201100 на 107,8 млн.грн, з яких:
103,4 млн.грн - для надання освітніх послуг державною установою 

для осіб, які перебувають у закладах охорони здоров’я «Школа 
Супергероїв»;

4,4 млн.грн - для надання освіти закладами загальної середньої 
освіти державної форми власності та освітніх послуг державною 
установою для осіб, які перебувають у закладах охорони здоров’я.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201100/
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Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 
рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

-796- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної 
форми власності та освітніх послуг державною установою для осіб, які 
перебувають у закладах охорони здоров’я» (код 2201100) на 107.778,2 
тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-797- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної 
форми власності та освітніх послуг державною установою для осіб, які 
перебувають у закладах охорони здоров’я» (код 2201100) на 107.778,2 
тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

453. 2201120 Забезпечення діяльності 
Національного центру «Мала 
академія наук України», надання 
позашкільної освіти 
державними закладами 
позашкільної освіти, заходи з 
позашкільної роботи

341 624,0 316 294,2 25 329,8 -798- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 2201120 на 140.689,3 тис.грн (в тому 

числі: видатки споживання - 71.189,3 тис.грн, видатки розвитку - 
69.500 тис.грн).

Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201120/

-799- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2201120 на 
140.689,3 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 71.189,3 тис. 
грн, видатки розвитку - на 69.500 тис. грн. Пропозицію пропонується 
забезпечити за рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 
11020000. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201120/

-800- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2201120 на 

140.689,3 тис.грн (у тому числі: видатки споживання - на 71.189,3 
тис.грн, видатки розвитку - на 69.500 тис.грн).

Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 
показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201120/
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сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

-801- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2201120 на 

140.689,3 тис.грн (у тому числі: видатки споживання - на 71.189,3 
тис.грн, видатки розвитку - на 69.500 тис.грн).

Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 
показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201120/

-802- Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Вагнєр В.О. (Реєстр.картка №183)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Одарченко А.М. (Реєстр.картка №170)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)

Збільшити видатки за кодом 2201120 на 140,7 млн.грн на придбання 
обладнання для оснащення лабораторій, учбових майстерень та 
експозицій для науково-освітнього простору Музею науки в м.Києві.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 
рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201120/

-803- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук 
України», надання позашкільної освіти державними закладами 
позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи» (код 2201120) на 
140.689,3 тис. грн. (видатки споживання 71.189,3 тис. грн, видатки 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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розвитку 69.500 тис. грн.). 

-804- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук 
України», надання позашкільної освіти державними закладами 
позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи» (код 2201120) на 
140.689,3 тис. грн. (видатки споживання 71.189,3 тис. грн, видатки 
розвитку 69.500 тис. грн.). 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-805- Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
    Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)
    Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Штепа С.С. (Реєстр.картка №77)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Задорожній М.М. (Реєстр.картка №162)
    Н.д.Довгий О.С. (Реєстр.картка №102)
    Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)
    Н.д.Саврасов М.В. (Реєстр.картка №432)
    Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
    Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
    Н.д.Куницький О.О. (Реєстр.картка №169)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Бабенко М.В. (Реєстр.картка №90)
    Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)
    Н.д.Струневич В.О. (Реєстр.картка №264)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
    Н.д.Рудик С.Я. (Реєстр.картка №198)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
    Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
    Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)

Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2201120 на 
248.524,2 тис. грн, у тому числі видатки розвитку на 129.500 тис.грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-806- Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
    Н.д.Грищук Р.П. (Реєстр.картка №222)
    Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)

Передбачити додаткові видатки за кодом 2201120 у обсязі 248.524,2 
тис.грн, у тому числі капітальні видатки 129.500 тис.грн, зокрема:

видатки на проведення міжнародних олімпіад в Україні - 59.689,3 
тис.грн;

видатки на реконструкцію, ремонт та облаштування Музеїв науки - 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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161.334,9 тис.грн;
видатки на участь українських команд у міжнародних заходах - 

27.500 тис.грн. 

454. 2201130 Забезпечення здобуття 
професійної (професійно-
технічної) освіти у закладах 
освіти соціальної реабілітації та 
адаптації державної форми 
власності, методичне 
забезпечення закладів 
професійної (професійно-
технічної) освіти

297 118,2 291 524,4 5 593,8 -807- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 2201130 
на 5.660 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
збільшення доходів загального фонду за кодом 11020000. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201130/

-808- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 2201130 

на 5.660 тис.грн.
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 

показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201130/

-809- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 2201130 

на 5.660 тис.грн.
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 

показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201130/

-810- Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Вагнєр В.О. (Реєстр.картка №183)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201130/
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    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Одарченко А.М. (Реєстр.картка №170)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)

Збільшити видатки за кодом 2201130 на 5,6 млн.грн.
Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 

перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 
рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

-811- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 2201130 на 5.660 тис.грн (проведення 

капітального ремонту покрівлі будівель, системи опалення 
адміністративно-навчального корпусу, в тому числі 800 тис.грн для 
Макіївського професійного училища соціальної реабілітації).

Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201130/

-812- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
В додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 2201130 

"Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у 
закладах освіти соціальної реабілітації та адаптації державної форми 
власності, методичне забезпечення закладів професійної (професійно-
технічної) освіти" збільшити плановий обсяг асигнувань на 6.000 тис 
грн, змінивши цифри "297.118, 2" цифрами "303.118,2", а також 
збільшивши відповідні арифметичні підсумки загального обсягу 
асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Вказаний обсяг додаткових бюджетних асигнувань буде 
спрямований на проведення капітального ремонту покрівлі будівель, 
системи опалення адміністративно-навчального корпусу, в тому числі 
800 тис грн для Макіївського професійного училища соціальної 
реабілітації.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 
НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201130/

455. 2201140 Фонд розвитку закладів фахової 
передвищої та вищої освіти

250 000,0 250 000,0  -813- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 2201140 

на 1.250.000 тис.грн.
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 

показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201140/
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природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

-814- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 2201140 

на 1.250.000 тис.грн.
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 

показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201140/

-815- Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Вагнєр В.О. (Реєстр.картка №183)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Одарченко А.М. (Реєстр.картка №170)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)

Збільшити видатки за кодом 2201140 на 1.250 млн.грн на 
проведення заходів з пожежної безпеки в приміщеннях навчальних 
корпусів та гуртожитків виконання ремонтних робіт в гуртожитках 
навчальних закладів.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 
рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201140/

-816- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
В додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 2201140 "Фонд 

розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти" збільшити 
плановий обсяг асигнувань на 1.250.000 тис грн, змінивши цифри 
"250.000,0" цифрами "1.500.000,0", а також збільшивши відповідні 
арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань головного 
розпорядника бюджетних коштів.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201140/
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Пропонується спрямувати кошти на здійснення заходів із 
забезпечення протипожежної безпеки, виконання робіт з 
реконструкції та ремонту котелень та систем тепло- і водопостачання 
(винос підвальних котелень, заміна фізично і морально зношених 
котлів тощо); проведення аварійно-відновлювальних робіт, робіт з 
капітального ремонту, завершення будівництва гуртожитків та 
спортивних майданчиків.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 
НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

-817- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 2201140 на 1.250.000 тис.грн 

(здійснення заходів із забезпечення протипожежної безпеки, 
виконання робіт з реконструкції та ремонту котелень та систем тепло- 
і водопостачання (винос підвальних котелень, заміна фізично і 
морально зношених котлів тощо); проведення аварійно-
відновлювальних робіт, робіт з капітального ремонту, завершення 
будівництва гуртожитків та спортмайданчиків).

Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201140/

-818- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 2201140 
на 1.250.000 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 11020000. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201140/

-819- Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 2201140 

на 100.000 тис. грн за рахунок зменшення видатків розвитку 
загального фонду за кодом 2201070 на 80.000 тис. грн та за кодом 
2761070 на 20.000 тис.грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201140/

-820- Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 

«Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти» 
(КПКВК 2201140) на 1.000.000 тис.грн.

Джерелом покриття додаткових видатків, може бути збільшення 
доходів державного бюджету від коштів, що перераховуються 
Національним банком України відповідно до Закону України "Про 
Національний банк України" (код 21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201140/

-821- Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
Збільшити видатки за загальним фондом за бюджетною програмою 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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«Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти» 
(КПКВК 2201140) на 1.000.000 тис. грн.

Джерелом покриття таких видатків пропонується визначити 
збільшення доходів за програмою «Кошти, що перераховуються 
Національним банком України відповідно до Закону України «Про 
Національний банк України» (КПКВК 21020000). 

/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201140/

-822- Н.д.Васильковський І.І. (Реєстр.картка №139)
Збільшити видатки за загальним фондом за бюджетною програмою 

«Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти» 
(КПКВК 2201140) на 1.000.000 тис. грн.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації та 
проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням 
відповідних змін до додатка №1 проекту закону або за рахунок 
перерозподілу видатків державного бюджету. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201140/

-823- Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
    Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
    Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)

Збільшити видатки за кодом 2201140 на 1.250.000 тис.грн 
(здійснення заходів із забезпечення протипожежної безпеки, 
виконання робіт з реконструкції та ремонту котелень та систем тепло- 
і водопостачання (винос підвальних котелень, заміна фізично і 
морально зношених котлів тощо); проведення аварійно-
відновлювальних робіт, робіт з капітального ремонту, завершення 
будівництва гуртожитків та спортмайданчиків).

Збільшення видатків пропонується забезпечити за рахунок 
детінізації ринку лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів 
(за незалежними оцінками лише не сплачені акцизи на вироблену в 
Україні продукцію орієнтовно складають 11 млрд.грн (у тому числі: 
лікеро-горілчана продукція - 2,5 млрд.грн, тютюнові вироби - 8,5 
млрд.грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201140/

-824- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою «Фонд 

розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти» (код 2201140) 
на 12.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-825- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою «Фонд 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти» (код 2201140) 
на 12.000 тис. грн. 

-826- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Передбачити за бюджетною програмою КПКВК 2201140 «Фонд 
розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти» видатки в сумі 
6.804,3 тис грн для повного завершення аварійно-відновлювальних 
робіт навчально-адміністративного корпусу Любешівського 
технічного коледжу Луцького національного технічного університету. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201140/

-827- Н.д.Одарченко А.М. (Реєстр.картка №170)
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 2201140 

на 200.000 тис. грн /на проведення капітального ремонту приміщень 
Державного біотехнологічного університету/. Пропозицію 
пропонується забезпечити за рахунок збільшення доходів загального 
фонду за кодом 14070000. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201140/

-828- Н.д.Горенюк О.О. (Реєстр.картка №136)
Збільшити видатки розвитку за кодом 2201140 на 50.000 тис. грн 

для проведення капітального ремонту студентського гуртожитку 
Одеської національної академії харчових технологій.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації та 
проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням 
відповідних змін до додатка № 1 проекту закону або за рахунок 
перерозподілу видатків державного бюджету. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201140/

-829- Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)

Міністерству освіти і науки України збільшити видатки за 
бюджетною програмою «Фонд розвитку закладів вищої та фахової 
перед вищої освіти» (КПКВК 2201140) на 1.000 тис. грн (які будуть 
спрямовані на забезпечення проведення заходів з пожежної безпеки в 
приміщеннях навчальних корпусів та гуртожитків та виконання 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201140/
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ремонтних робіт в гуртожитках навчальних закладів).
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 

показників дохідної частини загального фонду державного бюджету 
(зокрема - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ). 

-830- Н.д.Рудик С.Я. (Реєстр.картка №198)
У додатку № 3 до законопроекту (з уточненням відповідних 

підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту) 
збільшити видатки розвитку за загальним фондом по головному 
розпоряднику коштів «Міністерство освіти і науки України» за 
бюджетною програмою «Фонд розвитку закладів фахової передвищої 
та вищої освіти» (код 2201140) у обсязі 100 млн грн для ремонту ліцеїв, 
безпечного навчання студентів м. Кам’янка, м.Сміла та інших 
навчальних закладів Черкаської області.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 
рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через Державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201140/

456. 2201160 Підготовка кадрів закладами 
вищої освіти та забезпечення 
діяльності їх баз практики

35 154 673,3 21 072 020,3 14 082 653,0 -831- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
У законопроекті у сфері освіти і науки за програмою 2201160 

«Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності 
їх баз практики» передбачити збільшення обсягів видатків на 54,3%, 
що вимагає додатково 16,8 млрд грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-832- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Встановлення обсягів видатків на освіту відповідно до статті 78 

Закону України «Про освіту» в розмірі не менше 7% ВВП, що в умовах 
прогнозу валового внутрішнього продукту у 2022 році на рівні 5.368,7 
млрд.грн мають складати не менше 375,8 млрд.грн проти 
розрахованого Урядом загального обсягу видатків на освіту у 
державному та місцевих бюджетах на 2022 рік - 360,8 млрд.грн або 6,7 
% від ВВП - і це з урахуванням видатків на фундаментальні та 
прикладні дослідження і розробки у сфері освіти, зокрема необхідних 
для збільшення видатків за кодом 2201160 на 54,3 % або на 16,8 
млрд.грн. 

Відхилено

-833- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201160/
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    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону передбачити обсягів видатків на 
освіту відповідно до статті 78 Закону України «Про освіту» в розмірі 
не менше 7% ВВП, що в умовах прогнозу валового внутрішнього 
продукту у 2022 році на рівні 5.368,7 млрд грн мають складати не 
менше 375,8 млрд грн (проти розрахованого Урядом загального обсягу 
видатків на освіту у Державному та місцевих бюджетах на 2022 рік - 
360,8 млрд грн або 6,7% від ВВП), передбачивши збільшення видатків 
за бюджетною програмою: КПКВК 2201160 «Підготовка кадрів 
закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» 
збільшивши видатки на 16.800.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-834- Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201160/



стор.   250
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Вагнєр В.О. (Реєстр.картка №183)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Одарченко А.М. (Реєстр.картка №170)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)

Збільшити видатки за кодом 2201160 на 2.520 млн.грн, з яких:
320 млн.грн - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
2.200 млн.грн - капітальний ремонт покрівель, фасадів, місць 

загального користування, електромереж, систем водовідведення та 
каналізації, модернізації засобів протипожежної безпеки, заміна вікон 
та впровадження енергоощадних технологій, встановлення пандусів.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 
рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

-835- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

2201160 на 320.000 тис.грн.
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 

показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201160/

-836- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

2201160 на 320.000 тис.грн.
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 

показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201160/

-837- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
В додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 2201160 

"Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності 
їх баз практики" збільшити плановий обсяг асигнувань на 320.000 тис 
грн, змінивши цифри "35.154.673,3" цифрами "35.474.673,3", а також 
збільшивши відповідні арифметичні підсумки загального обсягу 
асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201160/
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Додаткові асигнування планується спрямувати на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв у закладах вищої освіти.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 
НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

-838- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності 
їх баз практики» (код 2201160) на 320.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-839- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності 
їх баз практики» (код 2201160) на 320.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-840- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 
2201160 на 320.000 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 11020000. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201160/

-841- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 2201160 на 420.000 тис.грн (в тому 

числі: 320.000 тис.грн - оплата комунальних послуг та енергоносіїв у 
закладах вищої освіти, 100.000 тис.грн - компенсація за акредитацію 
освітніх програм).

Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201160/

-842- Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
    Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
    Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)

Збільшити видатки за кодом 2201160 на 100.000 тис.грн 
(компенсація за акредитацію освітніх програм).

Збільшення видатків пропонується забезпечити за рахунок 
детінізації ринку лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201160/
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(за незалежними оцінками лише не сплачені акцизи на вироблену в 
Україні продукцію орієнтовно складають 11 млрд.грн (у тому числі: 
лікеро-горілчана продукція - 2,5 млрд.грн, тютюнові вироби - 8,5 
млрд.грн). 

-843- Н.д.Горенюк О.О. (Реєстр.картка №136)
Збільшити видатки розвитку за кодом 2201140 на 18.000 тис. грн 

для забезпечення необхідним протипожежним обладнанням та 
проведення ремонтних робіт в Одеській національній академії 
харчових технологій.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації та 
проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням 
відповідних змін до додатка № 1 проекту закону або за рахунок 
перерозподілу видатків державного бюджету. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201160/

-844- Н.д.Рудик С.Я. (Реєстр.картка №198)
У додатку № 3 до законопроекту (з уточненням відповідних 

підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту) 
збільшити видатки розвитку за загальним фондом по головному 
розпоряднику коштів «Міністерство освіти і науки України» за 
бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та 
забезпечення діяльності їх баз практики» (код 2201160) у обсязі 150 
млн грн, для проведення ремонтних робіт у гуртожитках: Черкаського 
Національного університету імені Богдана Хмельницького та інших 
закладів вищої освіти Черкаської області, державної форми власності, 
Чернівецького Національного університету імені Юрія Федьковича та 
для створення безпечних умов навчання і проживання студентів 
(протипожежні заходи).

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 
рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через Державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201160/

-845- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Завітневич О.М. (Реєстр.картка №263)

Збільшити видатки за бюджетною програмою «Підготовка кадрів 
закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» 
(КПКВК 2201160) у обсязі 23 млн грн. для проведення ремонтних 
робіт у гуртожитках закладів вищої освіти Черкаської області 
державної форми власності, створення безпечних умов навчання і 
проживання студентів (протипожежні заходи)

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201160/
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рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через Державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

457. 2201170 Здійснення методичного та 
аналітичного забезпечення 
діяльності закладів освіти

141 282,5 136 626,0 4 656,5 -846- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 2201170 
на 2.680 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
збільшення доходів загального фонду за кодом 11020000. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201170/

-847- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 2201170 

на 2.680 тис.грн.
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 

показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201170/

-848- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 2201170 

на 2.680 тис.грн.
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 

показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201170/

-849- Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Вагнєр В.О. (Реєстр.картка №183)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201170/



стор.   254
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Одарченко А.М. (Реєстр.картка №170)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)

Збільшити видатки за кодом 2201170 на 2,7 млн.грн.
Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 

перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 
рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

-850- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 2201170 на 2.680 тис.грн (видатки 

розвитку) на ремонт даху ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».
Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 

дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201170/

-851- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності 
закладів освіти» (код 2201170) на 2.690 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-852- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності 
закладів освіти» (код 2201170) на 2.690 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-853- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
В додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 2201170 

"Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності 
закладів освіти" збільшити плановий обсяг асигнувань на 3.000 тис 
грн, змінивши цифри "141.282,5" цифрами "144.282,5", а також 
збільшивши відповідні арифметичні підсумки загального обсягу 
асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Додаткові асигнування планується спрямувати на ремонт даху ДНУ 
"Інститут модернізації змісту освіти".

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 
НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201170/

458. 2201180 Проведення всеукраїнських та 
міжнародних олімпіад у сфері 
освіти, всеукраїнського 
конкурсу "Учитель року"

13 839,0 13 839,0  

459. 2201190 Виплата академічних стипендій 
студентам (курсантам), 
аспірантам, докторантам 
закладів фахової передвищої та 

5 144 575,6 5 144 575,6  -854- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
У законопроекті у сфері освіти і науки передбачити за програмою 

2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), 
аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої 

Відхилено
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вищої освіти освіти» передбачити встановлення рівня стипендіального 
забезпечення студентів та учнів на рівні, не нижчому від прожиткового 
мінімуму, відповідно до статей 1 та 17 Закону України «Про державні 
соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» та статті 1 Закону 
України «Про індексацію грошових доходів населення», у обсязі 5,4 
млрд грн. 

-855- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Встановлення обсягів видатків на освіту відповідно до статті 78 

Закону України «Про освіту» в розмірі не менше 7% ВВП, що в умовах 
прогнозу валового внутрішнього продукту у 2022 році на рівні 5.368,7 
млрд.грн мають складати не менше 375,8 млрд.грн проти 
розрахованого Урядом загального обсягу видатків на освіту у 
державному та місцевих бюджетах на 2022 рік - 360,8 млрд.грн або 6,7 
% від ВВП - і це з урахуванням видатків на фундаментальні та 
прикладні дослідження і розробки у сфері освіти, зокрема необхідних 
для збільшення видатків за кодом 2201190 для встановлення рівня 
стипендіального забезпечення студентів та учнів на рівні, не нижчому 
від прожиткового мінімуму, відповідно до статей 1 та 17 Закону 
України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 
гарантії» та статті 1 Закону України «Про індексацію грошових 
доходів населення» та передбачити удосконалення механізму 
стипендіального забезпечення. 

Відхилено

-856- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)

Відхилено
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    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону передбачити обсягів видатків на 
освіту відповідно до статті 78 Закону України «Про освіту» в розмірі 
не менше 7% ВВП, що в умовах прогнозу валового внутрішнього 
продукту у 2022 році на рівні 5.368, 7 млрд грн мають складати не 
менше 375, 8 млрд грн (проти розрахованого Урядом загального 
обсягу видатків на освіту у Державному та місцевих бюджетах на 2022 
рік - 360, 8 млрд грн або 6, 7 % від ВВП), передбачивши збільшення 
видатків за бюджетною програмою: КПКВК 2201190 «Виплата 
академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, 
докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти» для 
встановлення рівня стипендіального забезпечення студентів та учнів 
на рівні, не нижчому від прожиткового мінімуму, відповідно до статей 
1 та 17 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії» та статті 1 Закону України «Про індексацію 
грошових доходів населення» та передбачити удосконалення 
механізму стипендіального забезпечення шляхом розширення 
категорій осіб, що можуть її здобути.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-857- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, 
докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти» (код 
2201190) на 1.852.047,5 тис. грн. 

Відхилено

-858- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, 
докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти» (код 
2201190) на 1.852.047,5 тис. грн. 

Відхилено

460. 2201200 Пільговий  проїзд  учнів  
закладів професійної 
(професійно-технічної)  освіти, 
студентів (курсантів 
невійськових) закладів фахової 
передвищої та вищої освіти у 
залізничному транспорті

18 000,0 18 000,0  -859- Комітет з питань транспорту та інфраструктури
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 

2201200 на 264.999 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-860- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2201200 на 265 
млн грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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-861- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Пільговий проїзд учнів закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової 
передвищої та вищої освіти у залізничному транспорті» (код 2201200) 
на 4.500 тис. грн.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-862- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Пільговий проїзд учнів закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової 
передвищої та вищої освіти у залізничному транспорті» (код 2201200) 
на 4.500 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

461. 2201250 Підвищення кваліфікації 
педагогічних та науково-
педагогічних працівників, 
керівних працівників і 
спеціалістів державного 
управління, харчової, 
переробної промисловості та 
агропромислового комплексу, 
медичних та фармацевтичних 
кадрів

58 927,1 39 590,8 19 336,3 -863- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 
працівників, керівних працівників і спеціалістів державного 
управління, харчової, переробної промисловості та агропромислового 
комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів» (код 2201250) на 
11.785,6 тис. грн. 

Відхилено

-864- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 
працівників, керівних працівників і спеціалістів державного 
управління, харчової, переробної промисловості та агропромислового 
комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів» (код 2201250) на 
11.785,6 тис. грн. 

Відхилено

462. 2201260 Загальнодержавні заходи у сфері 
освіти 

981 731,0 978 231,0 3 500,0 -865- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 2201260 на 830.370,5 тис.грн.
Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 

дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

Відхилено

-866- Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
    Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
    Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)

Збільшити видатки за кодом 2201260 на 830.370,5 тис.грн.
Збільшення видатків пропонується забезпечити за рахунок 

Відхилено
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детінізації ринку лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів 
(за незалежними оцінками лише не сплачені акцизи на вироблену в 
Україні продукцію орієнтовно складають 11 млрд.грн (у тому числі: 
лікеро-горілчана продукція - 2,5 млрд.грн, тютюнові вироби - 8,5 
млрд.грн). 

-867- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2201260 на 
528.445,6 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 61.996,1 тис. 
грн, видатки розвитку - на 466.449,5 тис. грн. Пропозицію 
пропонується забезпечити за рахунок збільшення доходів загального 
фонду за кодом 11020000. 

Відхилено

-868- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
В додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 2201260 

"Загальнодержавні заходи у сфері освіти" збільшити плановий обсяг 
асигнувань на 540.000 тис грн, змінивши цифри "981.731,0" цифрами 
"1.521.731,0", а також збільшивши відповідні арифметичні підсумки 
загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних 
коштів.

Додаткові асигнування планується спрямувати на запровадження 
єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для 
здобуття ступеню магістра, а також на видатки розвитку (видання та 
придбання підручників).

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 
НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

Відхилено

-869- Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)

Міністерству освіти і науки України збільшити видатки за 
бюджетною програмою Здійснення загальнодержавних заходів у сфері 
освіти (КПКВК 2201260) на 154.200 тис. грн.

Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 
показників дохідної частини загального фонду державного бюджету 
(зокрема - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ). 

Відхилено

-870- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Загальнодержавні заходи у сфері освіти» (код 2201260) на 500.000 
тис. грн. 

Відхилено
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-871- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Загальнодержавні заходи у сфері освіти» (код 2201260) на 500.000 
тис. грн. 

Відхилено

-872- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2201260 на 

693.315,4 тис.грн (у тому числі: видатки споживання - на 129.551,5 
тис.грн (з них оплата праці - 6.133,5 тис.грн), видатки розвитку - на 
553.081 тис.грн), в тому числі 154.186,9 тис.грн - на забезпечення 
безбар’єрного простору.

Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 
показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Відхилено

-873- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2201260 на 

693.315,4 тис.грн (у тому числі: видатки споживання - на 129.551,5 
тис.грн (з них оплата праці - 6.133,5 тис.грн), видатки розвитку - на 
553.081 тис.грн), в тому числі 154.186,9 тис.грн - на забезпечення 
безбар’єрного простору.

Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 
показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Відхилено

-874- Н.д.Піпа Н.Р. (Реєстр.картка №115)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)

Збільшити Міністерству освіти і науки України видатки за КПКВК 
2201260 «Загальнодержавні заходи у сфері освіти» - на 682.645,6 тис. 
грн (154,2 млн грн - на створення безбар’єрного простору в Україні, 
розпорядження КМУ від 4 серпня 2021 р. № 883-р «Про затвердження 
плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із 
створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року»; 
528.445,6 тис. грн (видатки споживання 61.996,1 тис. грн, видатки 
розвитку 466.449,5 тис. грн) за напрямом «Організація видання, 
придбання, зберігання та доставки підручників і посібників (у тому 
числі електронних), навчально-методичної літератури для учнів та 

Відхилено
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педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної) освіти»).

Збалансування вищезазначених пропозицій пропонується 
здійснити за рахунок податкових надходжень, акцизів, залишків 
коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 
початок року, доходів Національного банку України (код 21020000), 
додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 
500000) та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється 
через Державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

-875- Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Вагнєр В.О. (Реєстр.картка №183)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Одарченко А.М. (Реєстр.картка №170)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)

Збільшити видатки за кодом 2201260 на 693,3 млн.грн, з них:
528,4 млн.грн - для видання підручників і посібників, навчально-

методичної літератури;
10,7 млн.грн - на здійснення загальнодержавних заходів у сфері 

освіти;
154,2 млн.грн - на заходи із забезпечення безбар’єрного простору.
Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 

перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 
рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Відхилено

463. 2201280 Підготовка кадрів Київським 
національним університетом 
імені Тараса Шевченка

2 484 253,3 1 729 253,3 755 000,0 -876- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
Збільшити видатки за кодом програмної класифікації 2201280 

"Підготовка кадрів Київським національним університетом імені 
Тараса Шевченка" (Додаток №3) на 10.000 грн. з метою забезпечення 
кадрового потенціалу реформи децентралізації шляхом фінансування 
короткострокових освітніх програм для виборних та посадових осіб і 
службовців місцевого самоврядування у 2022 році.

Джерелом фінансування відповідних додаткових витрат загальним 

Відхилено
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обсягом 3.469.000 тис. грн пропоную визначити перевищення доходів 
Національного банку України, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

464. 2201300 Забезпечення діяльності 
Національного фонду 
досліджень, грантова підтримка 
наукових досліджень і науково-
технічних (експериментальних) 
розробок

833 817,3 833 817,3  -877- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Згідно з частиною 5 статті 49 Закону України “Про наукову і 

науково-технічну діяльність”, а також пунктом 12 Положення про 
Національний фонд досліджень України у додатку 3 до проекту закону 
визначити Національний фонд досліджень України головним 
розпорядником бюджетних коштів першого рівня.

У зв’язку з цим, у видатках Міністерства освіти і науки України 
бюджетну програму за кодом 2201300 “Забезпечення діяльності 
Національного фонду досліджень та Державного фонду 
фундаментальних досліджень, грантова підтримка наукових 
досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок” 
вилучити. 

Відхилено

-878- Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
    Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
    Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)

Визначити Національний фонд досліджень України головним 
розпорядником бюджетних коштів першого рівня. 

Відхилено

-879- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 2201300 на 100.053,4 тис.грн.
Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 

дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

Відхилено

-880- Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
    Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
    Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)

Збільшити видатки за кодом 2201300 на 100.053,4 тис.грн.
Збільшення видатків пропонується забезпечити за рахунок 

детінізації ринку лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів 

Відхилено
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(за незалежними оцінками лише не сплачені акцизи на вироблену в 
Україні продукцію орієнтовно складають 11 млрд.грн (у тому числі: 
лікеро-горілчана продукція - 2,5 млрд.грн, тютюнові вироби - 8,5 
млрд.грн). 

-881- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Передбачити додатково 150 млн грн за КППВК 2201300 
«Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова 
підтримка наукових досліджень і науково-технічних 
(експериментальних) розробок». 

Відхилено

465. 2201310 Фізична і спортивна підготовка 
учнівської та студентської 
молоді

251 982,9 246 884,1 5 098,8 -882- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 
2201310 на 100.000 тис. грн /для Національного університету 
фізичного виховання і спорту України з метою підготовки до 
Чемпіонату світу з футболу серед школярів/. Пропозицію 
пропонується забезпечити за рахунок збільшення доходів загального 
фонду за кодом 11020000. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201310/

-883- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

2201310 на 60.000 тис.грн, з них: 30.000 тис.грн - для Української 
федерації учнівського спорту, 30.000 тис.грн - для Спортивної 
студентської спілки України.

Для покриття вказаних видатків збільшити доходи загального 
фонду державного бюджету у додатку №1 (з уточненням відповідних 
підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту) за 
кодом 25000000 «Власні надходження бюджетних установ» на 
відповідну суму. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201310/

-884- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 2201310 

на 50.000 тис.грн для реконструкції Центральної дитячо-юнацької 
навчально-спортивної бази «Трудові резерви» в м.Біла Церква.

Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 
показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201310/
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податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

-885- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 2201310 

на 50.000 тис.грн для реконструкції Центральної дитячо-юнацької 
навчально-спортивної бази «Трудові резерви» в м.Біла Церква.

Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 
показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201310/

-886- Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Вагнєр В.О. (Реєстр.картка №183)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Одарченко А.М. (Реєстр.картка №170)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)

Збільшити видатки за кодом 2201310 на 50 млн.грн для 
реконструкції Центральної дитячо-юнацької навчально-спортивної 
бази «Трудові резерви» в м.Біла Церква.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 
рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201310/

-887- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 2201310 на 50.000 тис.грн 

(реконструкція Центральної дитячої-юнацької навчально-спортивної 
бази «Трудові резерви» в м.Біла Церква).

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
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Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

2201310/

-888- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді» 
(код 2201310) на 50.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-889- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді» 
(код 2201310) на 50.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

466. 2201360 Реалізація проекту 
"Президентський університет"

100 000,0 100 000,0  -890- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 2201360 

на 500.000 тис.грн.
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 

показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Відхилено

-891- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 2201360 

на 500.000 тис.грн.
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 

показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Відхилено

-892- Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Вагнєр В.О. (Реєстр.картка №183)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Відхилено
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    Н.д.Одарченко А.М. (Реєстр.картка №170)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)

Збільшити видатки за кодом 2201360 на 1.600 млн.грн.
Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 

перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 
рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

-893- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 2201360 на 1.600.000 тис.грн.
Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 

дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

Відхилено

-894- Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 

«Реалізація проекту "Президентський університет" (КПКВК 2201360) 
на 1.600.000 тис.грн.

Джерелом покриття додаткових видатків, може бути збільшення 
доходів державного бюджету від коштів, що перераховуються 
Національним банком України відповідно до Закону України "Про 
Національний банк України" (код 21020000). 

Відхилено

-895- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Кошти на проектування Президентського університету в розмірі 

100 млн грн пропонуємо направити на оновлення матеріально-
технічної бази існуючих університетів. 

Відхилено

-896- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)

Відхилено
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    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону рядок КПКВКДБ 2201360 
«Реалізація проекту "Президентський університет"« виключити. 

467. 2201380 Виконання зобов'язань України 
у сфері міжнародного науково-
технічного та освітнього 
співробітництва, участь у 
рамковій програмі 
Європейського Союзу з 
досліджень та інновацій

686 043,3 318 714,0 367 329,3 -897- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 
2201380 на 293.466,7 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити 
за рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 11020000. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201380/

-898- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

2201380 на 293.466,7 тис.грн.
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 

показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201380/

-899- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

2201380 на 293.466,7 тис.грн.
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 

показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201380/

-900- Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
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    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Вагнєр В.О. (Реєстр.картка №183)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Одарченко А.М. (Реєстр.картка №170)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)

Збільшити видатки за кодом 2201380 на 293,5 млн.грн.
Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 

перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 
рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

видатків за кодом 
2201380/

-901- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 2201380 на 293.466,7 тис.грн.
Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 

дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201380/

-902- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-
технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі 
Європейського Союзу з досліджень та інновацій» (код 2201380) на 
293.466,7 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-903- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-
технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі 
Європейського Союзу з досліджень та інновацій» (код 2201380) на 
293.466,7 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

468. 2201390 Підтримка пріоритетних 
напрямів наукових досліджень і 
науково-технічних 
(експериментальних) розробок у 
закладах вищої освіти

105 000,0 105 000,0  -904- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 2201390 на 295.000 тис.грн.
Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 

дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201390/



стор.   268
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

року. 

-905- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Передбачити додатково 250 млн грн за КПВВК 2201390 
«Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-
технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти». 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-906- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 проекту Закону видатки по бюджетній програмі 
КПКВК 2201390 «Підтримка пріоритетних напрямів наукових 
досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у 
закладах вищої освіти» збільшити загальний обсяг асигнувань на 
200.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201390/
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передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-907- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
Збільшити видатки за бюджетною програмою 2201390 на 100.000 

тис. грн. за рахунок зменшення на зазначену суму видатків за 
бюджетною програмою 2201360 «Реалізація проекту "Президентський 
університет"«.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201390/

-908- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-
технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти» 
(код 2201390) на 25.200 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-909- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-
технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти» 
(код 2201390) на 25.200 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

469. 2201410 Наукова і науково-технічна 
діяльність  на антарктичній 
станції "Академік Вернадський"

330 992,5 330 892,5 100,0

470. 2201420 Підготовка кадрів закладами 
фахової передвищої освіти

5 988 159,2 5 037 138,2 951 021,0 -910- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 
2201420 на 210.000 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 11020000. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201420/

-911- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

2201420 на 210.000 тис.грн.
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 

показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201420/

-912- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216) Враховано частково
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Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 
2201420 на 210.000 тис.грн.

Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 
показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201420/

-913- Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Вагнєр В.О. (Реєстр.картка №183)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Одарченко А.М. (Реєстр.картка №170)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)

Збільшити видатки за кодом 2201420 на 210 млн.грн (оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв).

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 
рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201420/

-914- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
В додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 2201420 

"Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти" збільшити 
плановий обсяг асигнувань на 210.000 тис грн, змінивши цифри 
"5.988.159,2" цифрами "6.198.159,2", а також збільшивши відповідні 
арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань головного 
розпорядника бюджетних коштів.

Додаткові асигнування планується спрямувати на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв в закладами фахової передвищої 
освіти.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201420/
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НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

-915- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 2201420 на 210.000 тис.грн (оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв у закладах фахової передвищої 
освіти).

Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201420/

-916- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти» (код 
2201420) на 210.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-917- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти» (код 
2201420) на 210.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

471. 2201470 Здійснення зовнішнього 
оцінювання та моніторинг 
якості освіти Українським 
центром оцінювання якості 
освіти та його регіональними 
підрозділами

501 695,1 442 475,2 59 219,9 -918- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 
2201470 на 107.202,5 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити 
за рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 11020000. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201470/

-919- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

2201470 на 107.202,5 тис.грн.
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 

показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201470/

-920- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

2201470 на 107.202,5 тис.грн.
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 

показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201470/
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природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

-921- Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Вагнєр В.О. (Реєстр.картка №183)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Одарченко А.М. (Реєстр.картка №170)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)

Збільшити видатки за кодом 2201470 на 121,9 млн.грн, в тому числі:
86,4 млн.грн - для оплати праці залучених працівників за цивільно-

правовими угодами та нарахуваннями на неї;
20,8 млн.грн - для оплати послуг з охорони пунктів проведення 

ЗНО, пунктів обробки та пунктів перевірки, послуг з доставки 
матеріалів ЗНО поштовим зв’язком спеціального призначення, 
придбання матеріальних ресурсів з метою вчасної підготовки та 
організації заходів ЗНО 2023 року;

14,7 млн.грн - для здійснення зовнішнього оцінювання та 
моніторингу якості освіти.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 
рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201470/

-922- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
В додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 2201470 

"Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти 
Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними 
підрозділами" збільшити плановий обсяг асигнувань на 133.000 тис 
грн, змінивши цифри "501.695,1" цифрами "634.695,1", а також 
збільшивши відповідні арифметичні підсумки загального обсягу 
асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Додаткові асигнування планується спрямувати на оплату праці, у 
тому числі педагогічних працівників та інших фахівців, які залучені 
для проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201470/
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додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 
НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

-923- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 2201470 на 132.618,3 тис.грн.
Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 

дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201470/

-924- Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
    Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
    Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)

Збільшити видатки за кодом 2201470 на 132.618,3 тис.грн.
Збільшення видатків пропонується забезпечити за рахунок 

детінізації ринку лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів 
(за незалежними оцінками лише не сплачені акцизи на вироблену в 
Україні продукцію орієнтовно складають 11 млрд.грн (у тому числі: 
лікеро-горілчана продукція - 2,5 млрд.грн, тютюнові вироби - 8,5 
млрд.грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2201470/

-925- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти 
Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними 
підрозділами» (код 2201470) на 132.618,3 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-926- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти 
Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними 
підрозділами» (код 2201470) на 132.618,3 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

472. 2201610 Вища освіта, 
енергоефективність та сталий 
розвиток

650 000,0  650 000,0 -927- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою «Вища 

освіта, енергоефективність та сталий розвиток» (код 2201610) на 
175.500 тис. грн. 

Відхилено

-928- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою «Вища 

освіта, енергоефективність та сталий розвиток» (код 2201610) на 
175.500 тис. грн. 

Відхилено

473. 2201680 Удосконалення вищої освіти в 
Україні заради результатів

150 000,0  150 000,0
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474. 2203000 Державна служба якості 
освіти

159 382,5 152 982,5 6 400,0

475. 2203010 Керівництво та управління у 
сфері забезпечення якості освіти

149 669,7 149 669,7  -929- Н.д.Піпа Н.Р. (Реєстр.картка №115)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)

Збільшити Міністерству освіти і науки України видатки за КПКВК 
2203010 «Керівництво та управління у сфері забезпечення якості 
освіти» на 19.050 тис. грн (8.800 тис. грн - фонд заробітної плати на 
збільшення граничної чисельності працівників секретаріату на 20 
штатних одиниць; 4.250 тис. грн - на підтримку функціонування 
інформаційної системи Національного агентства та розробки нових 
модулів, спрямованих та реалізацію повноважень Національного 
агентства в частині організації захисту дисертаційних досліджень 
доктора філософії; 6.000 тис. грн - на проведення ремонту приміщень 
та забезпечення належних робочих умов).

Збалансування вищезазначених пропозицій пропонується 
здійснити за рахунок податкових надходжень, акцизів, залишків 
коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 
початок року, доходів Національного банку України (код 21020000), 
додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 
500000) та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється 
через Державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Відхилено

-930- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері забезпечення якості освіти» (код 2203010) на 
5.485,6 тис. грн. 

Відхилено

-931- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)

Відхилено
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    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2203010 
«Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти» 
зменшити видатки на 44.900,9 тис грн. 

476. 2203020 Здійснення сертифікації 
педагогічних працівників, 
експертизи та акредитації 
освітніх програм у сфері 
забезпечення якості освіти

9 712,8 3 312,8 6 400,0

477. 2207000 Національна комісія зі 
стандартів державної мови

49 258,6 49 258,6  -932- Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
Збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою 

2207000 на 9.705,6 тис. грн за рахунок зменшення на відповідну суму 
видатків на офіс Генерального прокурора (код 0900000), Міністерство 
внутрішніх справ України (код 1000000), Державне бюро розслідувань 
(код 6420000). 

Відхилено

478. 2207010 Керівництво та управління у 
сфері стандартів державної мови

49 258,6 49 258,6  -933- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері стандартів державної мови» (код 2207010) на 
14.986,6 тис. грн. 

Відхилено

-934- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)

Відхилено
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    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2207010 
«Керівництво та управління у сфері стандартів державної мови» 
зменшити видатки на 14.777,6 тис грн. 

-935- Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Піпа Н.Р. (Реєстр.картка №115)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)

Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2207010 на 
9.705,6 тис.грн для належного забезпечення роботи Національної 
комісії зі стандартів державної мови, для проведення іспитування 
громадян на рівень володіння державною мовою за рахунок 
збільшення у додатку №1 до законопроекту неподаткових надходжень 
загального фонду на 9.705,6 тис.грн за джерелами коштів, що 
перераховуються з категорії «Кошти, що перераховуються 
Національним банком України відповідно до Закону України «Про 
Національний банк України» (код 21020000). 

Відхилено

-936- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Відхилено
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Збільшити видатки за бюджетною програмою 2207010 на 9.705,6 
тис. грн, у т.ч. - заробітна плата - 6366,7 тис. грн, нарахування на 
оплату праці - 1400,7 тис. грн, оплата послуг - 1143,9 тис. грн, 
придбання обладнання - 545 тис. грн. 

-937- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 2207010 на 28.523,6 тис.грн (в тому 

числі: 6.366,7 тис.грн - оплата праці, 1.400,7 тис.грн - нарахування на 
заробітну плату, 19.964,9 тис.грн - послуги доступу до системи 
Прокторінгу, 221,1 тис.грн - придбання меблів, комплектуючих до ПК, 
25,2 тис.грн - видатки на відрядження, 545,0 тис.грн - капітальні 
видатки на придбання комп'ютерів для додаткових штатних одиниць).

Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

Відхилено

-938- Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
    Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
    Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)

Збільшити видатки за кодом 2207010 на 28.523,6 тис.грн (в тому 
числі: 6.366,7 тис.грн - оплата праці, 1.400,7 тис.грн - нарахування на 
заробітну плату, 19.964,9 тис.грн - послуги доступу до системи 
Прокторінгу, 221,1 тис.грн - придбання меблів, комплектуючих до ПК, 
25,2 тис.грн - видатки на відрядження, 545,0 тис.грн - капітальні 
видатки на придбання комп'ютерів для додаткових штатних одиниць).

Збільшення видатків пропонується забезпечити за рахунок 
детінізації ринку лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів 
(за незалежними оцінками лише не сплачені акцизи на вироблену в 
Україні продукцію орієнтовно складають 11 млрд.грн (у тому числі: 
лікеро-горілчана продукція - 2,5 млрд.грн, тютюнові вироби - 8,5 
млрд.грн). 

Відхилено

-939- Н.д.Піпа Н.Р. (Реєстр.картка №115)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)

Збільшити Міністерству освіти і науки України видатки за КПКВК 
2207010 «Керівництво та управління у сфері стандартів державної 

Відхилено
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мови» - на 28.523,6 тис. грн (6.366,7 тис. грн - оплата праці, 1.400,7 тис. 
грн - нарахування на оплату праці, 19.964,9 тис. грн - послуги доступу 
до системи Прокторінгу, 221,1 тис. грн - придбання меблів, 
комплектуючих до ПК, 25,2 тис. грн - видатки на відрядження, 545,0 
тис. грн - капітальні видатки на придбання комп'ютерів для додаткових 
штатних одиниць).

Збалансування вищезазначених пропозицій пропонується 
здійснити за рахунок податкових надходжень, акцизів, залишків 
коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 
початок року, доходів Національного банку України (код 21020000), 
додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 
500000) та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється 
через Державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

479. 2210000 Міністерство освіти і науки 
України (загальнодержавні 
видатки та кредитування)

114 484 615,3 114 219 631,3 264 984,0

480. 2211000 Міністерство освіти і науки 
України (загальнодержавні 
видатки та кредитування)

114 484 615,3 114 219 631,3 264 984,0

481. 2211190 Освітня субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам

108 043 838,1 108 043 838,1  

482. 2211210 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
створення навчально-
практичних центрів сучасної 
професійної (професійно-
технічної) освіти

250 000,0 250 000,0  

483. 2211220 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми 
потребами

504 458,3 504 458,3  

484. 2211230 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної середньої 
освіти «Нова українська школа»

1 421 334,9 1 421 334,9  

485. 2211260 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію програми 
"Спроможна школа для кращих 
результатів"

1 264 984,0 1 000 000,0 264 984,0 -940- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Визначити Міністерство розвитку громад та територій України 

розпорядником за бюджетною програмою: «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна 
школа для кращих результатів"« (код 2211260). 

Відхилено

486. 2211290 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
придбання обладнання для 
їдалень (харчоблоків) закладів 
загальної середньої освіти

1 500 000,0 1 500 000,0  -941- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Визначити Міністерство розвитку громад та територій України 

розпорядником за бюджетною програмою «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання для їдалень 
(харчоблоків) закладів загальної середньої освіти» (код 2211290). 

Враховано 

-942- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20) Враховано частково
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    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Дунда О.А. (Реєстр.картка №91)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)

Назву субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної 
середньої освіти (код 2211290) викласти у такій редакції «Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію 
(проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень 
(харчоблоків) закладів загальної середньої освіти» та визначити 
головним розпорядником цієї субвенції Міністерство розвитку громад 
та територій України. 

/у частині визначення 
Мінрегіону головним 
розпорядником коштів 
за субвенцією/

487. 2211300 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення пожежної безпеки 
в закладах освіти

1 500 000,0 1 500 000,0  -943- Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
Назву бюджетної програми «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах 
освіти» (КПКВК 2211300) викласти у такій редакції «Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пожежної 
безпеки в закладах загальної середньої освітиˮ. 

Враховано

-944- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Визначити Міністерство розвитку громад та територій України 

розпорядником за бюджетною програмою «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в 
закладах освіти» (код 2211300). 

Відхилено

488. 2300000 Міністерство охорони здоров'я 
України

191 244 427,9 182 625 226,8 8 619 201,1 -945- Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Збільшити видатки загального фонду Міністерства охорони 

здоров'я України на 28.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-946- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
У законопроекті у сфері охорони здоров’я передбачити 

забезпечення видатками на:
реалізацію програми державних гарантій медичного 

обслуговування населення у розмірі не менше 5% від ВВП;
забезпечення компонентів оплати праці медичних працівників (в 

тарифах та коригувальних коефіцієнтів на медичні послуги) в обсягах, 
що є не меншими за 250% середньої заробітної плати в Україні за 
липень року, що передує року, в якому будуть застосовуватися такі 
тарифи та коригувальні коефіцієнти, а також з урахуванням 
підвищення заробітних плат у сфері охорони здоров’я для лікарів до 
розміру не менше 20.000 грн на місяць, для середнього медичного 
персоналу - не менше ніж 13.500 грн на місяць;

фінансування витрат на пільгове забезпечення медичних та 
фармацевтичних працівників безплатним користуванням житлом з 
опаленням та освітленням, забезпечення житлом, надання пільгових 
довгострокових кредитів на його будівництво і придбання;

реалізацію положень Закону України «Про підвищення доступності 
та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»;

забезпечення фінансуванням у повному обсязі: заходів боротьби з 
епідеміями, в т.ч. центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ 
України (оновлення матеріально-технічної бази, підвищення оплати 
праці працівників тощо); заходів, пов’язаних із тестуванням та 

Відхилено
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вакцинацією населення, в т.ч. для запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2 та боротьби з її наслідками;

фінансування у повному обсязі страхових виплат медичним 
працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я, 
зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб відповідно 
до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб»;

забезпечення фінансування за додатковими бюджетними 
програмами для відшкодування витрат закладам охорони здоров’я 
щодо надання послуг з медичних оглядів працівникам бюджетної 
сфери; організації медичних оглядів у військкоматах (призовників і 
допризовників) та надання медичних послуг пільговим категоріям 
громадян;

забезпечення фінансування за рахунок коштів державного бюджету 
безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони 
здоров’я;

розвиток системи екстреної медичної допомоги відповідно до 
Закону України «Про екстрену медичну допомогу»;

дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам щодо 
фінансової підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, що не 
уклали з НСЗУ договір про медичне обслуговування населення за 
програмою медичних гарантій на 2022 рік;

здійснення виплати одноразової грошової допомоги випускникам 
вищих навчальних закладів, які працевлаштовуються на роботу за 
направленням у сільську місцевість або здобули освіту за напрямами і 
спеціальностями медичного профілю та уклали на строк не менш як 3 
роки договір про роботу в закладах охорони здоров’я відповідно до 
наказу МОЗ України “Про внесення змін до Порядку надання 
одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих 
навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і 
спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів” від 
15.11.2017 № 1409. 

-947- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Забезпечити видатками на:
- реалізацію програми державних гарантій медичного 

обслуговування населення у розмірі не менше 5% від ВВП;
- забезпечення компонентів оплати праці медичних працівників (в 

тарифах та коригувальних коефіцієнтів на медичні послуги) в обсягах, 
що є не меншими за 250 відсотків середньої заробітної плати в Україні 
за липень року, що передує року, в якому будуть застосовуватися такі 
тарифи та коригувальні коефіцієнти, а також з урахуванням 
підвищення заробітних плат у сфері охорони здоров’я для лікарів до 
розміру не менше 20.000 грн на місяць, для середнього медичного 
персоналу - не менше ніж 13.500 грн на місяць;

- фінансування витрат на пільгове забезпечення медичних та 
фармацевтичних працівників безплатним користуванням житлом з 
опаленням та освітленням, забезпечення житлом, надання пільгових 
довгострокових кредитів на його будівництво і придбання;

- реалізацію положень Закону України «Про підвищення 

Відхилено
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доступності та якості медичного обслуговування у сільській 
місцевості»;

- забезпечення фінансуванням у повному обсязі заходів боротьби з 
епідеміями, в т.ч. центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ 
України (оновлення матеріально-технічної бази, підвищення оплати 
праці працівників тощо); заходів, пов’язаних із тестуванням та 
вакцинацією населення, в т.ч. для запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2 та боротьби з її наслідками;

- фінансування у повному обсязі страхових виплат медичним 
працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я, 
зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб відповідно 
до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб»;

- забезпечення фінансування за додатковими бюджетними 
програмами для відшкодування витрат закладам охорони здоров’я 
щодо надання послуг з медичних оглядів працівникам бюджетної 
сфери; організації медичних оглядів у військкоматах (призовників і 
допризовників) та надання медичних послуг пільговим категоріям 
громадян;

- забезпечення фінансування за рахунок коштів державного 
бюджету безперервного професійного розвитку фахівців у сфері 
охорони здоров’я;

- розвиток системи екстреної медичної допомоги відповідно до 
Закону України «Про екстрену медичну допомогу»;

- здійснення виплати одноразової грошової допомоги випускникам 
вищих навчальних закладів, які працевлаштовуються на роботу за 
направленням у сільську місцевість або здобули освіту за напрямами і 
спеціальностями медичного профілю та уклали на строк не менш як 3 
роки договір про роботу в закладах охорони здоров’я відповідно до 
наказу МОЗ України “Про внесення змін до Порядку надання 
одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих 
навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і 
спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів” від 
15.11.2017 №1409;

- впровадження нової програми з комплексного медико-санітарного 
забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням 
високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- впровадження нової програми з медичного забезпечення та 
лікування тяжко хворих громадян з числа внутрішньо переміщених 
осіб. 

-948- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)

Відхилено
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    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону передбачити видатки для:
реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування 

населення у розмірі не менше 5% від ВВП;
забезпечення компонентів оплати праці медичних працівників (в 

тарифах та коригувальних коефіцієнтів на медичні послуги) в обсягах, 
що є не меншими за 250 відсотків середньої заробітної плати в Україні 
за липень року, що передує року, в якому будуть застосовуватися такі 
тарифи та коригувальні коефіцієнти, а також з урахуванням 
підвищення заробітних плат у сфері охорони здоров’я для лікарів до 
розміру не менше 20.000 грн на місяць, для середнього медичного 
персоналу - не менше ніж 13.500 грн на місяць;

фінансування витрат на пільгове забезпечення медичних та 
фармацевтичних працівників безплатним користуванням житлом з 
опаленням та освітленням, забезпечення житлом, надання пільгових 
довгострокових кредитів на його будівництво і придбання;

реалізацію положень Закону України «Про підвищення доступності 
та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»;

забезпечення фінансуванням у повному обсязі заходів боротьби з 
епідеміями, в т.ч. центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ 
України (оновлення матеріально-технічної бази, підвищення оплати 
праці працівників тощо); заходів, пов’язаних із тестуванням та 
вакцинацією населення, в т.ч. для запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2 та боротьби з її наслідками;

фінансування у повному обсязі страхових виплат медичним 
працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я, 
зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб відповідно 
до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб»;

забезпечення фінансування за додатковими бюджетними 
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програмами для відшкодування витрат закладам охорони здоров’я 
щодо надання послуг з медичних оглядів працівникам бюджетної 
сфери; організації медичних оглядів у військкоматах (призовників і 
допризовників) та надання медичних послуг пільговим категоріям 
громадян;

забезпечення фінансування за рахунок коштів державного бюджету 
безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони 
здоров’я;

розвиток системи екстреної медичної допомоги відповідно до 
Закону України «Про екстрену медичну допомогу»;

дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам щодо 
фінансової підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, що не 
уклали з НСЗУ договір про медичне обслуговування населення за 
програмою медичних гарантій на 2022 рік;

забезпечення належного фінансування державних установ 
Національної академії медичних наук України, в т.ч. фонду оплати 
праці;

здійснення виплати одноразової грошової допомоги випускникам 
вищих навчальних закладів, які працевлаштовуються на роботу за 
направленням у сільську місцевість або здобули освіту за напрямами і 
спеціальностями медичного профілю та уклали на строк не менш як 3 
роки договір про роботу в закладах охорони здоров’я відповідно до 
наказу МОЗ України від 15.11.2017 № 1409 “Про внесення змін до 
Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги 
випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за 
напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного 
профілів”;

впровадження нової програми з комплексного медико-санітарного 
забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням 
високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи;

впровадження нової програми з медичного забезпечення та 
лікування тяжко хворих громадян з числа внутрішньо переміщених 
осіб. 

-949- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Забезпечити фінансування медицини у розмірі не менше 5 відсотків 

ВВП, як передбачено ЗУ “Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення”. Пропонуємо збільшити фінансування на 
110,9 млрд грн до 268,4 млрд грн. 

Відхилено

-950- Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
Відновити Міністерству охорони здоров’я України бюджетну 

програму «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування 
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у обсязі 
180 млн.грн.

Запропоновані додаткові видатки можуть бути покриті за рахунок 
збільшення показників доходної частини загального фонду 
державного бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток 
підприємств, акцизного податку із ввезених на митну територію 
України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються 
в електронних сигаретах, рентної плати за користування надрами для 

Відхилено
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видобування природного газу, власних надходжень бюджетних 
установ. 

-951- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
    Н.д.Бабенко М.В. (Реєстр.картка №90)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
    Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Кучер М.І. (Реєстр.картка №17)
    Н.д.Ковальов О.І. (Реєстр.картка №51)
    Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
    Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)

Передбачити для Міністерства охорони здоров'я України нову 
бюджетну програму «Комплексне медико-санітарне забезпечення та 
лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» із обсягом бюджетних призначень по загальному фонду у 
сумі 180.000 тис. грн.

Для збалансування додаткових видатків пропонуємо на відповідну 
суму збільшити доходи загального фонду державного бюджету від 
надходжень Податку на додану вартість з ввезених на митну територію 
України товарів (код 14070000) в додатку № 1 до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2022 рік".

Відхилено

-952- Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
Передбачити видатки за загальним фондом за новою бюджетною 

програмою «Розвиток системи екстреної медичної допомоги та 
модернізацію і оновлення матеріально-технічної бази закладів 
охорони здоров’я» у обсязі 2.000.000 тис.грн (у тому числі: видатки 
споживання - 50.569 тис.грн, видатки розвитку - 1.949.431 тис.грн) на 
закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги, компенсацію 
паливно-мастильних матеріалів для перевезення авіаційним 
транспортом поза межами експериментального проекту, заходи з 
аеромедичної евакуації.

Додаткову потребу у коштах пропонується покрити за рахунок 
надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові 
вироби, алкогольні напої, надходжень від приватизації державного 
майна, а також від організації та проведення азартних ігор (грального 
бізнесу) та лотерей. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/

-953- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/
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    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 проекту Закону передбачити нову бюджетну програму 
з віднесенням їх до видатків Міністерства охорони здоров’я України 
та фінансуванням за рахунок загального фонду Державного бюджету 
«Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і 
оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я» в 
розмірі 4.190.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-954- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/
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    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону відновити існуючу в 2021 році 
бюджетну програму КПКВК 2301220 «Розвиток системи екстреної 
медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної 
бази закладів охорони здоров’я» передбачивши видатки в розмірі 
3.346.000 тис грн (відповідно до розміру видатків 2021 року).

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-955- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Передбачити видатки за бюджетними програмами, що 

функціонували протягом 2021 року, зокрема, «Підготовка, 
перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони 
здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів 
закладами післядипломної освіти» (код 2301080) та «Розвиток системи 
екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я» (код 2301220). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
видатків за 
кодом 2301220/

-956- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)

Відхилено
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    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 проекту передбачити нову бюджетну програму з 
віднесенням їх до видатків Міністерства охорони здоров’я України та 
фінансуванням за рахунок загального фонду Державного бюджету 
«Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері 
охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних 
кадрів закладами післядипломної освіти» в розмірі 290.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-957- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
Включити до обсягів фінансування на рівні 2021 р. програми 

2301080 «Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 
кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-
педагогічних кадрів закладами післядипломної освіти» та 2301220 
«Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і 
оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
видатків за 
кодом 2301220/

-958- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)

Враховано частково
(доручення Уряду)
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    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
Передбачити Міністерству охорони здоров'я України 

(загальнодержавні видатки та кредитування) за загальним фондом 
видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Придбання 
гелікоптерів та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва» 
(код 230__) у обсязі 500.000 тис. грн. 

-959- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Передбачити окрему бюджетну програму захисту медичних 
працівників по запобіганню та реабілітації наслідків COVID-19 у 
розмірі 5 млрд грн. 

Відхилено

-960- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Передбачити Міністерству охорони здоров’я нові бюджетні 
програми:

«Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних 
захворювань у Національному інституті раку» за спеціальним фондом 
видатки розвитку у обсязі 2.245.753,3 тис. грн (Національним 
інститутом раку 05.03.2021 р. затверджено Медичне завдання 
«Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних 
захворювань у Національному інституті раку» (далі - Медичне 
завдання) до проекту зі створення сучасної клінічної бази для 
лікування онкологічних захворювань у Національному інституті 
раку);

«Виготовлення проектно-кошторисної документації для створення 
багатопрофільних лікарень загальнодержавного значення» за 
загальним фондом видатки розвитку у обсязі 33.340.135,0 тис. грн (на 
реконструкцію 38 обласних багатопрофільних закладів охорони 
здоров’я, придбання сучасного медичного обладнання для 
покращення якості надання медичної допомоги, забезпечення 
безперешкодного доступу маломобільних груп населення);

«Закупівля обладнання та технічних засобів реабілітації 
(допоміжних технологій) в реабілітаційні заклади, відділення» 
видатки розвитку у обсязі 1.000.000 тис. грн (для забезпечення 
реалізації норм Закону України «Про реабілітацію в сфері охорони 
здоров’я» від 03.12.2020 № 1053-IX, зокрема: закупівлі обладнання, 
необхідного для формування мережі реабілітаційних відділень в 
опорних закладах охорони здоров’я, устаткування та засобів, 
необхідних для оснащення конкретного типу закладу охорони 
здоров’я, його підрозділу з метою дотримання стандартів і протоколів 
надання реабілітаційної допомоги; створення обмінного фонду 
технічних та інших засобів реабілітації для осіб, що реабілітуються, 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/
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але не отримали інвалідність);
«Виплата працівникам закладів охорони здоров’я на зміну місця 

роботи та (або) перекваліфікацію під час формування спроможної 
мережі госпітальних округів» видатки споживання у обсязі 100.000 
тис. грн (Побудова спроможної, доступної та якісної госпітальної 
мережі передбачає перепрофілювання і переформатування окремих 
закладів охорони здоров’я);

«Будівництво клініко-симуляційного центру Української медичної 
стоматологічної академії розташованого за адресою: Полтавська 
область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23» видатки розвитку у обсязі 
190.000 тис. грн

«Будівництво багатопрофільної лікарні на території житлового 
масиву «Троєщина» на перетині вулиць Миколи Закревського та 
Милославської у Деснянському районі м. Києва» за загальним фондом 
видатки розвитку 720.000 тис. грн;

«Здійснення державної компенсації шкоди, пов’язаної з 
ускладненнями, що можуть виникнути після вакцинації від гострої 
респіраторної хвороби COVID19, спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2» за спеціальним фондом видатки споживання у обсязі 35.177, 1 
тис. грн;

«Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію і 
оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я» за 
загальним фондом у обсязі 2.000.000 тис грн, з них видатки 
споживання - 50.569, 0 тис. грн, видатки розвитку - 1.949.431 тис. грн 
(на закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги, компенсацію 
паливно-мастильних матеріалів для перевезення авіаційним 
транспортом, заходи з аеромедичної евакуації);

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

-961- Н.д.Радуцький М.Б. (Реєстр.картка №243)
Передбачити видатки за новими бюджетними програмами:
«Закупівля обладнання та технічних засобів реабілітації 

(допоміжних технологій) в реабілітаційні заклади, відділення» в обсязі 
1.000.000 тис.грн (видатки розвитку за загальним фондом);

«Виплата працівникам закладів охорони здоров’я на зміну місця 
роботи та (або) перекваліфікацію під час формування спроможної 
мережі госпітальних округів» у обсязі 100.000 тис.грн.

Додаткову потребу забезпечити за рахунок надходжень від 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, 
алкогольні напої; надходжень від приватизації державного майна; 
надходжень від організації та проведення азартних ігор (грального 
бізнесу) та лотерей. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/

-962- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)

Відхилено
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    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 проекту Закону передбачити нову бюджетну програму 
з віднесенням їх до видатків Міністерства охорони здоров’я України 
та фінансуванням за рахунок загального фонду Державного бюджету 
«Модернізація та оновлення матеріально-технічної багатопрофільних 
лікарень інтенсивного лікування» в розмірі 1.500.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-963- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/
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    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 проекту Закону передбачити нову бюджетну програму 
з віднесенням їх до видатків Міністерства охорони здоров’я України 
та фінансуванням за рахунок загального фонду Державного бюджету 
«Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних 
захворювань у Національному інституті раку» в розмірі 700.000 тис 
грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-964- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Повернути найменування видатків КПКВК 2301220 «Розвиток 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків за кодом 
2301220/
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системи екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення 
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я» (Додаток 3) 
закріпивши його за «Міністерство охорони здоров'я України (КПКВК 
2300000)» та визначити фінансування у сумі 905.000 тис грн (705.000 
тис грн за загальним та 200.000 тис грн за спеціальним фондом).

Забезпечити фінансування загального фонду шляхом зменшення: 
видатків розвитку загального фонду «Державний фонд регіонального 
розвитку» (КПКВК 2761070) на 205.000 тис грн; видатків розвитку 
загального фонду «Забезпечення медичних заходів окремих 
державних програм та комплексних заходів програмного характеру» 
(КПКВК 2301400) на 200.000 тис грн; видатків споживання загального 
фонду «Реалізація програми державних гарантій медичного 
обслуговування населення» (КПКВК 2308060) на 300.000 тис грн.;

Забезпечити фінансування спеціального фонду шляхом зменшення 
видатків споживання спеціального фонду «Поліпшення охорони 
здоров`я на службі у людей» (КПКВК 2301610). 

489. 2301000 Апарат Міністерства охорони 
здоров'я України

33 379 831,1 24 760 639,0 8 619 192,1

490. 2301010 Керівництво та управління у 
сфері охорони здоров'я

142 548,5 141 730,1 818,4 -965- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері охорони здоров'я» (код 2301010) на 47.907,7 тис. 
грн. 

Відхилено

-966- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)

Відхилено
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    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2301010 
«Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я» зменшити 
видатки на 42.519 тис грн. 

-967- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2301010 на 197.034,2 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо видатків на 
оплату праці/

-968- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2301010 на 197.034,2 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо видатків на 
оплату праці/

-969- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 
2301010 на 192.804,7 тис. грн (з них оплата праці - 158.036,6 тис. грн) 
/на забезпечення видатками на виплату стимулюючих виплат, а 
також виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-
побутових питань та потреби у коштах на виплату грошової 
допомоги до основної щорічної відпустки/.

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо видатків на 
оплату праці/

491. 2301020 Наукова і науково-технічна 
діяльність у сфері охорони 
здоров'я 

193 504,0 74 543,6 118 960,4 -970- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки споживання 

за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у 
сфері охорони здоров'я» (код 2301020) на 173.468,2 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-971- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки споживання 

за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у 
сфері охорони здоров'я» (код 2301020) на 173.468,2 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-972- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 
2301020 на 30.000 тис.грн (для забезпечення виконання робіт, щодо 
розроблення та впровадження національних стандартів у сфері 
підтвердження відповідності медичної продукції, гармонізованих з 
міжнародними, та для забезпечення впровадження Технічного 
регламенту щодо медичних виробів).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301020/
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державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

492. 2301040 Громадське здоров'я та заходи 
боротьби з епідеміями

3 344 250,4 2 770 509,2 573 741,2 -973- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 
2301040 на 4.861.264,7 тис.грн (для закупівлі засобів індивідуального 
захисту, медичних матеріалів, виробів медичного призначення, 
розхідних матеріалів для проведення лабораторних досліджень, 
дезінфекційних засобів закупівлі медикаментів, реактивів, витратних 
матеріалів для проведення лабораторних досліджень); та на 
1.468.006,1 тис. грн, з них оплата праці - 1.203.283,6 тис. грн (на 
забезпечення видатками на підвищення рівня заробітних плат 
медичних працівників відповідно до Указу Президента України від 
18.06.2021 № 261/2021 «Про заходи підвищення 
конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення 
додаткових гарантій для медичних працівників»).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301040/

-974- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2301040 на 10.613.202 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 
10.569.326,6 тис. грн. (з них оплата праці - на 2.842.915 тис. грн., 
комунальні послуги та енергоносії - на 14.566,1 тис. грн.), видатки 
розвитку - на 43.875,4 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-975- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2301040 на 10.613.202 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 
10.569.326,6 тис. грн. (з них оплата праці - на 2.842.915 тис. грн., 
комунальні послуги та енергоносії - на 14.566,1 тис. грн.), видатки 
розвитку - на 43.875,4 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-976- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 

2301040 на 1.468.006,1 тис. грн (з них оплата праці - 1.203.283,6 тис. 
грн) /на підвищення заробітних плат медичних працівників/. 
Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
показників дохідної частини загального фонду, а саме доходів від 
податку на прибуток підприємств, акцизного податку із ввезених на 
митну територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, рентної плати за 
користування надрами для видобування природного газу, власних 
надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301040/

-977- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350) Враховано частково
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    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 проекту Закону видатки по бюджетній програмі 
КПКВК 2301040 «Громадське здоров'я та заходи боротьби з 
епідеміями» збільшити загальний обсяг асигнувань на 1.000.000 тис 
грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301040/

493. 2301070 Підготовка і підвищення 
кваліфікації кадрів у сфері 
охорони здоров'я, підготовка 
наукових та науково-
педагогічних кадрів закладами 
фахової передвищої та вищої 
освіти

8 075 997,0 2 095 576,9 5 980 420,1 -978- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)

Відхилено
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    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону відновити існуючу в 2021 році 
бюджетну програму КПКВК 2301080 «Підготовка, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка 
наукових та науково-педагогічних кадрів закладами післядипломної 
освіти» передбачивши видатки в розмірі 565.500 тис грн (відповідно 
до розміру видатків 2021 року).

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-979- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2301070 на 664.161,1 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 
478.039,7 тис. грн., видатки розвитку - на 186.121,4 тис. грн. 

Відхилено

-980- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2301070 на 664.161,1 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 
478.039,7 тис. грн., видатки розвитку - на 186.121,4 тис. грн. 

Відхилено

494. 2301090 Загальнодержавні заклади та 
заходи у сфері медичної освіти

22 975,1 22 975,1  -981- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2301090 на 823.617,3 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 
823.367 тис. грн. (з них оплата праці - на 416,8 тис. грн., комунальні 
послуги та енергоносії - на 91 тис. грн.), видатки розвитку - на 250,3 
тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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-982- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2301090 на 823.617,3 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 
823.367 тис. грн. (з них оплата праці - на 416,8 тис. грн., комунальні 
послуги та енергоносії - на 91 тис. грн.), видатки розвитку - на 250,3 
тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-983- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 
2022 рік» проекту Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2022 рік» видатки по бюджетній програмі КПКВК 2301090 
«Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти» 
збільшити загальний обсяг асигнувань на 340.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301090/

-984- Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396) Враховано частково
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Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 
2301090 на 147.841,4 тис.грн на запровадження реалізації концепції 
безперервного професійного розвитку лікарів, підготовки екстрених 
медичних техніків для бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, 
проведення компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Додаткову потребу у коштах пропонується покрити за рахунок 
надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові 
вироби, алкогольні напої, надходжень від приватизації державного 
майна, а також від організації та проведення азартних ігор (грального 
бізнесу) та лотерей. 

(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301090/

-985- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 
2301090 на 147.841,4 тис. грн /на запровадження реалізації концепції 
безперервного професійного розвитку лікарів, підготовки екстрених 
медичних техніків для бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, 
проведення компонентів єдиного державного кваліфікаційного 
іспиту/.

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301090/

495. 2301110 Спеціалізована та 
високоспеціалізована медична 
допомога, що надається 
загальнодержавними закладами 
охорони здоров'я

1 775 530,6 1 726 190,3 49 340,3 -986- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2301110 на 3.649.688,4 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 
2.376.640,5 тис. грн. (з них оплата праці - на 1.420.387,9 тис. грн., 
комунальні послуги та енергоносії - на 17.482,7 тис. грн.), видатки 
розвитку - на 1.273.047,9 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-987- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2301110 на 3.649.688,4 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 
2.376.640,5 тис. грн. (з них оплата праці - на 1.420.387,9 тис. грн., 
комунальні послуги та енергоносії - на 17.482,7 тис. грн.), видатки 
розвитку - на 1.273.047,9 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-988- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 
2301110 на 578.276,7 тис.грн, з них оплата праці - 473.997,3 тис.грн (на 
забезпечення видатками на підвищення рівня заробітних плат 
медичних працівників).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків на реалізацію 
Указу Президента 
України від 18.06.2021 
№ 261/
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банку України. 

-989- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 

2301110 на 578.276,7 тис. грн /на підвищення заробітних плат 
медичних працівників/. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок збільшення показників дохідної частини загального фонду, а 
саме доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного податку 
із ввезених на митну територію України тютюну та тютюнових 
виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, 
рентної плати за користування надрами для видобування природного 
газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків на реалізацію 
Указу Президента 
України від 18.06.2021 
№ 261/

-990- Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 2301110 

на 1.338.001,8 тис.грн для покращення матеріально-технічної бази ДЗ 
«НПМ РДЦ МОЗ України», збільшивши доходи за кодом 11020000 на 
відповідну суму. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301110/

-991- Н.д.Бужанський М.А. (Реєстр.картка №25)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 2301110 

на 91.786,6 тис.грн для надання медичних послуг онкохворим дітям, 
що лікуються в Національній дитячій спеціалізованій лікарні 
«Охматдит», зменшивши на таку суму видатки за загальним фондом 
за кодом 3809020. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301110/

-992- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом на 
378.142,74 тис. грн (для забезпечення діяльності Національної дитячої 
спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» Міністерства охорони здоров’я 
України та забезпечення видатками на підвищення рівня заробітних 
плат медичних працівників відповідно до Указу Президента України 
від 18.06.2021 № 261/2021 «Про заходи підвищення 5 
конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення 
додаткових гарантій для медичних працівників»).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301110/

-993- Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Спеціалізована та 

високоспеціалізована медична допомога, що надається 
загальнодержавними закладами охорони здоров'я» (код 2301110) на 
150.000 тис. грн (на фінансове забезпечення діяльності КМКОЛ 
«Центр мікрохірургії ока»).

Джерелом покриття вказаних асигнувань можуть бути зменшення 
видатків на утримання: Генеральної прокуратури (код 0901000) на 
80.000 тис. грн, ДУС (код 0301000) на 30.000 тис. грн, Господарсько-

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301110/
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фінансового департаменту Секретаріату КМУ (код 041000) на 40.000 
тис. грн. 

496. 2301170 Діагностика і лікування 
захворювань  із впровадженням 
експериментальних та нових 
медичних технологій у закладах 
охорони здоров'я науково-
дослідних установ та  вищих 
навчальних медичних закладах 
Міністерства охорони здоров'я 
України

1 817 517,7 1 731 682,7 85 835,0 -994- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2301170 на 6.246.764,7 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 
4.333.670,7 тис. грн. (з них оплата праці - на 1.556.527,4 тис. грн.), 
видатки розвитку - на 1.913.094 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-995- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2301170 на 6.246.764,7 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 
4.333.670,7 тис. грн. (з них оплата праці - на 1.556.527,4 тис. грн.), 
видатки розвитку - на 1.913.094 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-996- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону збільшити видатки за бюджетною 
програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням 
експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони 
здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301170/
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закладах Міністерства охорони здоров'я України» (КПКВК 2301170) 
до 2.500.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-997- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 
2301170 на 618.373,4 тис. грн з них на оплату праці - на 506.863,5 тис. 
грн (на підвищення рівня заробітних плат медичних працівників 
відповідно до Указу Президента України від 18.06.2021 № 261/2021 
«Про заходи підвищення конкурентоспроможностізакладів охорони 
здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних 
працівників»).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301170/

-998- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 
2301170 на 154.446,4 тис.грн, з них на оплату праці - 126.595,4 тис. грн 
(на заробітну плату ДУ «Науково-практичний медичний центр 
дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ України (у зв’язку із 
завершенням реконструкції переданих будівель та розширенням 
існуючих, створенням нових клінічних відділень Центру необхідно 
збільшити штатну чисельність).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301170/

-999- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 

2301170 на 154.446,4 тис. грн (з них оплата праці - 126.595,4 тис. грн.) 
/на заробітну плату для НПМЦ дитячої кардіології та кардіохірургії (у 
зв'язку із завершенням реконструкції переданих будівель та 
розширенням існуючих, створенням нових клінічних відділень Центру 
необхідно збільшити штат)/. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок збільшення показників дохідної частини загального фонду, а 
саме доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного податку 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301170/
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із ввезених на митну територію України тютюну та тютюнових 
виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, 
рентної плати за користування надрами для видобування природного 
газу, власних надходжень бюджетних установ. 

-1000- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2301170 на 
1.746.645,6 тис. грн (для забезпечення діяльності Національного 
інституту раку).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301170/

-1001- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 
2301170 на 226.721 тис. грн, з них на оплату праці - 185.836,9 тис. грн 
(на забезпечення видатками на заробітну плату для Національного 
інституту раку (у зв’язку із введенням в експлуатацію 
гематологічного корпусу, розширенням існуючих, створенням нових 
клінічних відділень необхідно збільшити штатну чисельність).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301170/

-1002- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 

2301170 на 226.721 тис.грн (з них оплата праці – 185.836,9 тис. грн) 
/для Національного інституту раку (у зв’язку із введенням в 
експлуатацію гематологічного корпусу, розширенням існуючих, 
створенням нових клінічних відділень необхідно збільшити штат, 
чисельність/. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
збільшення показників дохідної частини загального фонду, а саме 
доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного податку із 
ввезених на митну територію України тютюну та тютюнових виробів, 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах, рентної плати 
за користування надрами для видобування природного газу, власних 
надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301170/

497. 2301180 Санаторне лікування хворих на 
туберкульоз та дітей і підлітків з 
соматичними захворюваннями

638 239,6 614 777,8 23 461,8 -1003- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2301180 на 751.999,3 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 
620.913,6 тис. грн. (з них оплата праці - на 388.811 тис. грн., 
комунальні послуги та енергоносії - на 4.346,1 тис. грн.), видатки 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині реалізації 
Указу Президента 
України від 18.06.2021 
№ 261/
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розвитку - на 131.085,7 тис. грн. 

-1004- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2301180 на 751.999,3 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 
620.913,6 тис. грн. (з них оплата праці - на 388.811 тис. грн., 
комунальні послуги та енергоносії - на 4.346,1 тис. грн.), видатки 
розвитку - на 131.085,7 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині реалізації 
Указу Президента 
України від 18.06.2021 
№ 261/

-1005- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 

2301180 на 134.773 тис. грн /на підвищення заробітних плат медичних 
працівників/. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
збільшення показників дохідної частини загального фонду, а саме 
доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного податку із 
ввезених на митну територію України тютюну та тютюнових виробів, 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах, рентної плати 
за користування надрами для видобування природного газу, власних 
надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків на реалізацію 
Указу Президента 
України від 18.06.2021 
№ 261/

-1006- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 
2301180 на 134.773 тис.грн, з них оплата праці - 110.469,6 тис.грн (на 
забезпечення видатками на підвищення рівня заробітних плат 
медичних працівників).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків на реалізацію 
Указу Президента 
України від 18.06.2021 
№ 261/

498. 2301200 Спеціалізована консультативна 
амбулаторно-поліклінічна та 
стоматологічна допомога, що 
надається вищими навчальними 
закладами, науково-дослідними 
установами та 
загальнодержавними закладами 
охорони здоров'я

221 016,2 187 256,3 33 759,9 -1007- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2301200 на 377.793,5 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 
332.395,1 тис. грн. (з них оплата праці - на 256.269,7 тис. грн., 
комунальні послуги та енергоносії - на 413,3 тис. грн.), видатки 
розвитку - на 45.398,4 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині реалізації 
Указу Президента 
України від 18.06.2021 
№ 261/

-1008- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2301200 на 377.793,5 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 
332.395,1 тис. грн. (з них оплата праці - на 256.269,7 тис. грн., 
комунальні послуги та енергоносії - на 413,3 тис. грн.), видатки 
розвитку - на 45.398,4 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині реалізації 
Указу Президента 
України від 18.06.2021 
№ 261/

-1009- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 
2301200 на 135.849,3 тис.грн, з них оплата праці - 111.351,9 тис.грн (на 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків на реалізацію 



стор.   304
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

забезпечення видатками на підвищення рівня заробітних плат 
медичних працівників).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

Указу Президента 
України від 18.06.2021 
№ 261/

499. 2301270 Проведення вакцинації 
населення від гострої 
респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2

2 600 000,0 2 600 000,0  -1010- Н.д.Дубінський О.А. (Реєстр.картка №94)
Збільшити видатки на проведення вакцинації населення від гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2 (код програмної класифікації видатків та кредитування 
державного бюджету 2301270) на 2.400 млн. грн.

За рахунок зменшення видаткової частини бюджету за бюджетними 
програмами залишивши обсяг відповідних видатків на рівні 2021 року 
за КПКВК: 0410000 - на 170 млн. грн, 0901010 - на 2.000 млн.грн, 
1401010 - на 90 млн.грн, 2201010 - на 50 млн. грн, 2308010 - на 40 млн. 
грн, 2501010 - на 60 млн. грн, 2751010 - на 50 млн. грн, 2900000 - на 70 
млн. грн, 3501010 - на 50 млн. грн, 3501010 - на 200 млн. грн, 3507010 
- на 500 млн. грн, 3506010 - на 600 млн. грн, 3601010 - на 170 млн. грн, 
3806030 - на 100 млн. грн., 6321010 - на 100 млн. грн, 6331020 - на 180 
млн. грн, 6521010 - на 800 млн. грн, 6501010 - на 50 млн. грн, 6501010 
- на 50 млн. грн, зменшити субвенцію спеціального фонду на 
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 
на 5.000 млн. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301270/

-1011- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки споживання 

за кодом 2301270 «Проведення вакцинації населення від гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2» на 6.500.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1012- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки споживання 

за кодом 2301270 «Проведення вакцинації населення від гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2» на 6.500.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1013- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 
2301270 на 12.015.723 тис. грн.

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301270/
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500. 2301300 Створення біокластеру 
«Біологічна безпека та розвиток 
біотехнологічних технологій»

300 000,0 300 000,0  -1014- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити за спеціальним фондом видатки розвитку за кодом 

2301300 на 735.527,7 тис. грн /на створення спроможності по 
виробництву тест-систем та імунобіологічних препаратів (сироваток, 
вакцин, тощо) для людей при збереженій здатності виробництва для 
тварин/. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
показників дохідної частини загального фонду, а саме доходів від 
податку на прибуток підприємств, акцизного податку із ввезених на 
митну територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, рентної плати за 
користування надрами для видобування природного газу, власних 
надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301300/

-1015- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити за спеціальним фондом видатки розвитку за кодом 
2301300 на 735.527,7 тис.грн (для відновлення спроможності 
виробництва тестсистем та імунобіологічних препаратів (сироваток, 
вакцин, тощо) для людей при збереженій здатності виробництва для 
тварин). 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1016- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)

Зменшити видатки загального фонду державного бюджету 
Міністерству охорони здоров’я України за бюджетною програмою 
«Створення біокластеру «Біологічна безпека та розвиток 
біотехнологічних технологій» (КПКВК 2301300) на суму 300.000 тис. 
грн. 

Відхилено

501. 2301350 Організація і регулювання 
діяльності установ та окремі 
заходи у системі охорони 
здоров'я

142 453,4 140 528,3 1 925,1 -1017- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2301350 на 205.122,6 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 
167.963,8 тис. грн. (з них оплата праці - на 50.863,6 тис. грн., 
комунальні послуги та енергоносії - на 10 тис. грн.), видатки розвитку 
- на 37.158,8 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1018- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2301350 на 205.122,6 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 
167.963,8 тис. грн. (з них оплата праці - на 50.863,6 тис. грн., 
комунальні послуги та енергоносії - на 10 тис. грн.), видатки розвитку 
- на 37.158,8 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1019- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 
2301350 на 15.830,5 тис.грн, з них оплата праці - 12.975,9 тис.грн (на 
забезпечення видатками на підвищення рівня заробітних плат 
медичних працівників).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків на реалізацію 
Указу Президента 
України від 18.06.2021 
№ 261/
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державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

-1020- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 
2301350 на 799,8 тис.грн (на забезпечення сплати щорічного 
членського внеску України відповідно до Закону України «Про 
приєднання України до Розширеної часткової угоди Ради Європи про 
створення Групи зі співробітництва в боротьбі проти зловживання 
наркотиками та їх незаконного обігу (Група Помпіду»).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301350/

502. 2301360 Лікування громадян України за 
кордоном

700 000,0 700 000,0  -1021- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки по загальному фонду на 54.497,4 

тис. грн. по коду 2301360 «Лікування громадян України за кордоном». 

Відхилено

-1022- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки по загальному фонду на 54.497,4 

тис. грн. по коду 2301360 «Лікування громадян України за кордоном». 

Відхилено

-1023- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
В додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 2301360 

"Лікування громадян України за кордоном" збільшити плановий обсяг 
асигнувань на 400.000 тис грн, змінивши цифри "700.000,0" цифрами 
"1.100.000,0", а також збільшивши відповідні арифметичні підсумки 
загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних 
коштів.

Додаткові асигнування будуть використання на збільшення 
кількості видачі направлень громадянам, що потребують лікування за 
кордоном.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 
НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

Відхилено

503. 2301400 Забезпечення медичних заходів 
окремих державних програм та 
комплексних заходів 
програмного характеру

11 182 978,7 10 807 378,7 375 600,0 -1024- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити видатки споживання за кодом 2301400 на 1.000.000 тис. 
грн (на закупівлі лікарських засобів за договорами керованого доступу 
для орфанних хворих, у тому числі для хворих на СМА, а також для 
можливості закупівлі обладнання для лабораторій, які 
здійснюватимуть розширені скринінги новонароджених, в тому числі 
щодо генетичних захворювань).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301400/
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державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

-1025- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити видатки споживання за кодом 2301400 на 5.171.991 тис. 
грн (для спрямування на фінансове забезпечення вже існуючих 
напрямів у межах бюджетної програми; закупівель лікарських засобів 
та матеріалів для нових нозологій).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301400/

-1026- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити видатки за кодом 2301400 на 7.000.000 тис. грн (за 
оцінками МОЗ програма потребує видатки у розмірі 19,5 млрд. грн, 
Комплексна програма включає в себе кілька ключових компонентів, 
серед яких: , закупівля лікарських засобів для лікування хворих на 
вірусні гепатити В і С (дітей та дорослих) - 117,5 млн грн (на рівні 
показника 2021 року), що на 19,8% забезпечить потребу; закупівля 
імунобіологічних препаратів - 112,4 млн грн (на рівні показника 2021 
року), що на 45,4% забезпечує потребу (за оцінками МОЗ України 
потреба на 2021 рік складає 247,5 млн грн), та інші).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301400/

-1027- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2301400 на 
720.000 тис. грн (для закупівлі магнітно-резонансних томографів для 
закладів охорони здоров’я, що надають онкологічну медичну 
допомогу).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301400/

-1028- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2301400 на 
39.550 тис. грн (на забезпечення медичними виробами та іншими 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
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засобами реабілітації дітей з вродженою вадою спинного мозку (Q05) 
та супутніх захворювань).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

2301400/

-1029- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2301400 на 
9.406.512,8 тис. грн, з них видатки споживання - на 5.917.743,2 тис. 
грн, видатки розвитку - 3.488.769,6 тис. грн (на укладання договорів 
керованого доступу, на закупівлю високовартісного медичного 
обладнання, препаратів для лікування гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, інших лікарських засобів та виробів медичного 
призначення).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301400/

-1030- Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)

У додатку № 3 збільшити видатки споживання загального фонду 
державного бюджету за бюджетною програмою «Забезпечення 
медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів 
програмного характеру» (КПКВК 2301400) на 675.000 тис. грн для 
лікування спінальної м`язової атрофії (СМА).

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань можуть 
бути податкові надходження, акцизи, а також залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301400/

-1031- Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Булах Л.В. (Реєстр.картка №311)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Богданець А.В. (Реєстр.картка №163)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Гунько А.Г. (Реєстр.картка №208)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Кінзбурська В.О. (Реєстр.картка №171)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301400/
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    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211)
    Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)
    Н.д.Вагнєр В.О. (Реєстр.картка №183)

Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2301400 на 
1.854.084 тис. грн, для лікування спінальної м’язової атрофії (СМА), 
джерелом покриття додаткових видатків здійснити за рахунок 
додаткових надходжень від приватизації державного майна. 

-1032- Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)

У додатку № 3 Міністерству охорони здоров'я України збільшити 
за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою 
«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та 
комплексних заходів програмного характеру» (код 2301400) на 
675.000 тис. грн для лікування спінальної м`язової атрофії (СМА), 
збільшивши відповідні арифметичні підсумки загального обсягу 
асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань за 
викладеними пропозиціями можуть бути податкові надходження, 
акцизи, а також залишки коштів загального та спеціального фондів 
державного бюджету на початок року. З урахуванням зазначеного, 
передбачити відповідні зміни до статті 1 проекту Закону «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301400/

-1033- Н.д.Радуцький М.Б. (Реєстр.картка №243)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

2301400 на 1.000.000 тис.грн для забезпечення потреб орфанних 
хвороб, в т.ч. СМА, та закупівлі обладнання для лабораторій, які 
здійснюватимуть розширені скринінги новонароджених, в т.ч. щодо 
генетичних захворювань.

Додаткову потребу забезпечити за рахунок надходжень від 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, 
алкогольні напої; надходжень від приватизації державного майна; 
надходжень від організації та проведення азартних ігор (грального 
бізнесу) та лотерей. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301400/

-1034- Н.д.Касай Г.О. (Реєстр.картка №74)
Збільшити видатки за кодом 2301400 на 850.000 тис.грн, для 

закупівлі Міністерством охорони здоров’я України медичних і 
санітарних вертольотів українського виробництва. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301400/

-1035- Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321) Враховано частково
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Збільшити видатки за загальним фондом за бюджетною програмою 
«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та 
комплексних заходів програмного характеру» (КПКВК 2301400) на 
850.000 тис. грн. для закупівлі медичних і санітарних вертольотів 
українського виробництва.

Джерелом покриття таких видатків пропонується визначити 
збільшення доходів за програмою «Кошти, що перераховуються 
Національним банком України відповідно до Закону України «Про 
Національний банк України» (КПКВК 21020000). 

(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301400/

-1036- Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2301400 на 

795.000 тис.грн для закупівлі лінійних прискорювачів для закладів 
охорони здоров’я, що надають онкологічну медичну допомогу, 
зменшивши на таку суму видатки за кодом 3802080. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301400/

-1037- Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Забезпечення 

медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів 
програмного характеру» (код 2301400) на лікування дітей та дорослих 
з онкологічними захворюваннями на 280.000 тис. грн.

Джерелом покриття вищевказаних асигнувань можуть бути 
зменшення видатків на утримання: Апарату Міністерства внутрішніх 
справ (код 1001000) на 120.000 тис. грн, ДБР (код 6420000) на 40.000 
тис. грн, НАЗК (код 6331000) на 40.000 тис. грн та інших джерел, в 
тому числі визначених частиною першою статті 15 Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2022 рік». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301400/

-1038- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2301400 на 

100.000 тис.грн для закупівлі медикаментів та дрібного лабораторного 
інвентарю для забезпечення проведення лікування безплідності жінок 
методами допоміжних репродуктивних технологій. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301400/

-1039- Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)

Збільшити видатки споживання загального фонду державного 
бюджету за бюджетною програмою “Забезпечення медичних заходів 
окремих державних програм та комплексних заходів програмного 
характеру” (КПКВК 2301400) на загальну суму 5.171.991 тис. грн. (за 
рахунок скорочення видатків за бюджетними програмами: “Розвиток 
мережі та утримання автомобільних доріг загального користування 
державного значення” (КПКВК 3111020), “Виконання боргових 
зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні 
гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального 
користування” (КПКВК 3111030); “Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301400/



стор.   311
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах” (КПКВК 3131090); надходжень від 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, 
алкогольні напої, надходжень від приватизації державного майна, а 
також від організації та проведення азартних ігор та лотерей). 

-1040- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки споживання 

за кодом 2301400 на 1.551.914,6 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301400/

-1041- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки споживання 

за кодом 2301400 на 1.551.914,6 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301400/

504. 2301410 Функціонування Національної 
наукової медичної бібліотеки, 
збереження та популяризація 
історії медицини

61 294,2 57 976,4 3 317,8 -1042- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2301410 на 27.277,7 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 
12.825,6 тис. грн. (з них оплата праці - на 3.511,5 тис. грн., комунальні 
послуги та енергоносії - на 628,6 тис. грн.), видатки розвитку - на 
14.452,1 тис. грн. 

Відхилено

-1043- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2301410 на 27.277,7 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 
12.825,6 тис. грн. (з них оплата праці - на 3.511,5 тис. грн., комунальні 
послуги та енергоносії - на 628,6 тис. грн.), видатки розвитку - на 
14.452,1 тис. грн. 

Відхилено

505. 2301550 Реалізація пілотного проекту 
щодо зміни механізму 
фінансового забезпечення 
оперативного лікування з 
трансплантації органів та інших 
анатомічних матеріалів

789 513,6 789 513,6  -1044- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки споживання 

за кодом 2301550 на 483.514,9 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1045- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки споживання 

за кодом 2301550 на 483.514,9 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1046- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2301550 на 

311.018,1 тис. грн, у тому числі видатки споживання - 308.069,7 тис. 
грн. (з них оплата праці - 10.623,5 тис. грн), видатки розвитку - 2.948,4 
тис. грн /на забезпечення оперативного лікування з трансплантації 
органів та інших анатомічних матеріалів, створення Реєстру донорів 
крові/. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
показників дохідної частини загального фонду, а саме доходів від 
податку на прибуток підприємств, акцизного податку із ввезених на 
митну територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301550/



стор.   312
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

використовуються в електронних сигаретах, рентної плати за 
користування надрами для видобування природного газу, власних 
надходжень бюджетних установ. 

-1047- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2301550 на 
311.018,1 тис. грн, з них видатки споживання - на 308.069,7 тис. грн (з 
них оплата праці - на 10.632,5 тис. грн), видатки розвитку - на 2.948,4 
тис. грн, зменшивши на таку суму видатки за кодом 2301360 (для 
забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та 
інших анатомічних матеріалів, створенні Реєстру донорів крові та 
забезпечення виконання функцій Спеціалізованою державною 
установою «Український центр трансплантат-координації»). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2301550/

506. 2301610 Поліпшення охорони здоров`я 
на службі у людей

1 372 012,1  1 372 012,1 -1048- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
Збільшити до рівня 2021 р. обсяги видатків за програмою 2301610 

«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». 

Відхилено

-1049- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Збільшити видатки за кодом 2301610 порівняно із передбаченими в 

2021 році. 

Відхилено

-1050- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Відхилено



стор.   313
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

У додатку 3 до проекту Закону збільшити видатки за бюджетною 
програмою КПКВК 2301610 «Поліпшення охорони здоров’я на службі 
у людей» на 1.078.200 тис грн (повернення до рівня видатків 2021 
року).

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-1051- Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
Збільшити видатки на КПКВК «Поліпшення охорони здоров`я на 

службі у людей» (КПКВК 2301610) передбачивши видатки у сумі 
30.000 тис.грн. грн. на капітальний ремонт хірургічно-
травматологічний корпус КНП «Нововолинська центральна міська 
лікарня». 

Відхилено

507. 2307000 Державна служба з лікарських 
засобів та контролю за 
наркотиками

123 114,7 123 114,7  

508. 2307010 Керівництво та управління у 
сфері лікарських засобів та 
контролю за наркотиками

123 114,7 123 114,7  -1052- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками» 
(код 2307010) на 4.587,5 тис. грн. 

Відхилено

-1053- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2307010 на 923.883,3 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 
480.931,3 тис. грн. (з них оплата праці - на 35.646,5 тис. грн., 
комунальні послуги та енергоносії - на 836,3 тис. грн.), видатки 
розвитку - на 442.952 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1054- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2307010 на 923.883,3 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 
480.931,3 тис. грн. (з них оплата праці - на 35.646,5 тис. грн., 
комунальні послуги та енергоносії - на 836,3 тис. грн.), видатки 
розвитку - на 442.952 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1055- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)

Відхилено



стор.   314
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    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2307010 
«Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за 
наркотиками» зменшити видатки на 36.934,4 тис грн. 

-1056- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2307010 на 
21.741,8 тис. грн /на забезпечення першочергових потреб Державної 
служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками та належного 
виконання основних завдань та функцій/. Джерелом покриття таких 
видатків пропонується здійснити за рахунок надходжень від 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, 
алкогольні напої; надходжень від приватизації державного майна; 
надходжень від організації та проведення азартних ігор (грального 
бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного банку України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо видатків за 
кодом 2307010/

509. 2308000 Національна служба здоров’я 
України

157 741 482,1 157 741 473,1 9,0

510. 2308010 Керівництво та управління у 
сфері державних фінансових 
гарантій медичного 
обслуговування населення

222 892,5 222 883,5 9,0 -1057- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2308010 на 252.199,8 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 
86.460,2 тис. грн. (з них оплата праці - на 22.080,9 тис. грн.), видатки 
розвитку - на 165.739,6 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1058- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за кодом 

2308010 на 252.199,8 тис. грн., у тому числі видатки споживання - на 
86.460,2 тис. грн. (з них оплата праці - на 22.080,9 тис. грн.), видатки 
розвитку - на 165.739,6 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1059- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Враховано частково
(доручення Уряду)
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Збільшити за загальним фондом за кодом 2308010 видатки 
споживання на 25.780,8 тис. грн, у тому числі на оплату праці - 
21.131,8 тис. грн; нарахування на заробітну плату - 4.649 тис. грн (для 
забезпечення інституційної спроможності та сталого розвитку 
Національної служби здоров’я України) та видатки розвитку на 
60.000 тис. грн (на завершення проведення робіт з капітального 
ремонту нежитлового приміщення НСЗУ).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2308010/

-1060- Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)

Збільшити видатки загального фонду державного бюджету за 
бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері 
державних фінансових гарантій медичного обслуговування 
населення” (КПКВК 2308010) на 85.780,8 тис. грн, з яких: видатки 
споживання - на 25.780,8 тис. грн (у т.ч на оплату праці - 21.131,8 тис. 
грн, на нарахування - 4.649 тис. грн), видатки розвитку - на 60.000 тис. 
грн. (за рахунок скорочення видатків за бюджетними програмами: 
“Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального 
користування державного значення” (КПКВК 3111020), “Виконання 
боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під 
державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального 
користування” (КПКВК 3111030); “Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах” (КПКВК 3131090); надходжень від 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, 
алкогольні напої, надходжень від приватизації державного майна, а 
також від організації та проведення азартних ігор та лотерей). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2308010/

-1061- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)

Відхилено
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    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2308010 
«Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій 
медичного обслуговування населення» зменшити видатки на 66.865,1 
тис грн. 

511. 2308060 Реалізація програми державних 
гарантій медичного 
обслуговування населення

157 518 589,6 157 518 589,6  -1062- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 
2308060 на 203.133.269,4 тис. грн (збільшення фінансування програми 
медичних гарантій до суми, що становить 5% ВВП, прямо 
передбачена частиною п’ятою статті 4 Закону України «Про 
державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2308060/

-1063- Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)

Збільшити видатки споживання загального фонду державного 
бюджету за бюджетною програмою “Реалізація програми державних 
гарантій медичного обслуговування населення” (КПКВК 2308060) на 
загальну суму 203.133.269,4 тис. грн. (за рахунок скорочення видатків 
за бюджетними програмами: “Розвиток мережі та утримання 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2308060/
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автомобільних доріг загального користування державного значення” 
(КПКВК 3111020), “Виконання боргових зобов'язань за 
запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на 
розвиток мережі автомобільних доріг загального користування” 
(КПКВК 3111030); “Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах” (КПКВК 3131090); надходжень від підвищення акцизного 
податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої, надходжень від 
приватизації державного майна, а також від організації та проведення 
азартних ігор та лотерей). 

-1064- Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

2308060 на 203.133.269,4 тис.грн.
Додаткову потребу у коштах пропонується покрити за рахунок 

надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові 
вироби, алкогольні напої, надходжень від приватизації державного 
майна, а також від організації та проведення азартних ігор (грального 
бізнесу) та лотерей. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2308060/

-1065- Н.д.Зінкевич Я.В. (Реєстр.картка №417)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Березін М.Ю. (Реєстр.картка №151)
    Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
    Н.д.Савчук О.В. (Реєстр.картка №83)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Остапенко А.Д. (Реєстр.картка №231)

Передбачити для Національної служби здоров’я України видатки за 
новою бюджетною програмою Єдиного пакету медичних послуг для 
ветеранів війни у обсязі 2.415.312,5 тис.грн або збільшити видатки за 
кодом 2308060 на 2.415.312,5 тис.грн, що складе разом 159.933.902,1 
тис.грн (157.518.589,6 тис.грн + 2.415.312,5 тис.грн). 

Відхилено

-1066- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2308060 на 
20.000.000 тис.грн (на оплату медичних послуг, пов’язаних з наданням 
первинної медичної допомоги; екстреної медичної допомоги; 
вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) 
медичної допомоги; паліативної медичної допомоги, медичної 
реабілітації; на відшкодування вартості лікарських засобів; 
паталогоанатомічні розтини; на оплату витрат, пов’язаних з 
технічним забезпеченням надання медичних послуг та виписуванням 
електронних рецептів).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2308060/
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тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

-1067- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2308060 на 
4.398.492,3 тис.грн (на забезпечення в повному обсязі пакетів 
медичних послуг «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох 
років з ураженням опорно-рухового апарату» та «Медична 
реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової 
системи»).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2308060/

-1068- Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
Врахувати у видатках Національної служби здоров’я України за 

програмою медичних гарантій ринкову та економічно-обґрунтовану 
вартість медичних послуг та переглянути тарифи і коригувальні 
коефіцієнти, в тому числі підвищення посадових окладів для 
працівників гірських територій. Законодавчо врегулювати розмір 
заробітної плати працівникам комунальних некомерційних 
підприємств медичної галузі. 

Відхилено

-1069- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 
2308060 на 10.894.865,1 тис. грн, з них оплата праці - на 8.930.217,3 
тис. грн (на підвищення рівня заробітних плат медичних працівників 
відповідно до Указу Президента України від 18.06.2021 № 261/2021 
«Про заходи підвищення конкурентоспроможностізакладів охорони 
здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних 
працівників»). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2308060, включаючи 
реалізацію Указу 
Президента України від 
18.06.2021 № 261/

-1070- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
У додатку №3 збільшити асигнування Національній службі 

здоров’я України по програмі «Реалізація програми державних 
гарантій медичного обслуговування населення» на 16.481.410,4 тис. 
грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2308060/

-1071- Комітет з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Передбачити фінансування Програми державних гарантій 
медичного обслуговування населення на 2022 рік в обсязі не менше 
174,0 млрд грн.

Передбачити збільшення тарифу за надання медичних послуг, 
пов’язаних з первинною медичною допомогою, що встановлюються як 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2308060/
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капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта не менше ніж 
1.020 грн без зменшення коригувальних коефіцієнтів та з урахуванням 
збільшення заробітної плати. 

-1072- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Передбачити збільшення тарифу за надання медичних послуг, 
пов’язаних з первинною медичною допомогою, що встановлюються як 
капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта не менше ніж 
1.020 грн без зменшення коригувальних коефіцієнтів та з урахуванням 
збільшення заробітної плати.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 20 млрд грн від збільшення частини прибутку 
Нацбанку, яка зараховується до державного бюджету, а також частина 
коштів, отриманих від МВФ у рамках допомоги країнам-учасницям 
МВФ у відновленні світової економіки, яка постраждала внаслідок 
пандемії коронавірусу. 

Відхилено

-1073- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту збільшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Реалізація програми 
державних гарантій медичного обслуговування населення» (код 
2308060) на 17.000.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2308060/

-1074- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 

2308060 на 10.894.865,1 тис. грн (з них оплата праці – 8.930.217,3 тис. 
грн) /на підвищення заробітних плат медичних працівників/. 
Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
показників дохідної частини загального фонду, а саме доходів від 
податку на прибуток підприємств, акцизного податку із ввезених на 
митну територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, рентної плати за 
користування надрами для видобування природного газу, власних 
надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2308060, включаючи 
реалізацію Указу 
Президента України від 
18.06.2021 № 261/

-1075- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)

Враховано частково
(доручення Уряду)
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    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 проекту Закону видатки по бюджетній програмі 
КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного 
обслуговування населення» збільшити загальний обсяг асигнувань на 
40.000.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2308060/

-1076- Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за 

бюджетною програмою 2308060 "Реалізація програми державних 
гарантій медичного обслуговування населення" на суму 6.700.000 тис. 
грн.

Одночасно зменшивши видатки розвитку за бюджетною 
програмою 2761070 "Державний фонд регіонального розвитку" на 
таку ж суму. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2308060/

-1077- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування

Враховано частково
(доручення Уряду)
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Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2308060 на 
50.000 тис.грн (для впровадження та реалізації окремого пакету 
медичних послуг у Програмі медичних гарантій «Послуги із 
застосування допоміжних репродуктивних технологій» (на 
організацію фінансового забезпечення лікування безплідності жінок 
методами допоміжних репродуктивних технологій).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за 
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації 
державного майна; надходжень від організації та проведення азартних 
ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного 
банку України. 

/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2308060/

-1078- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
В додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 2308060 

"Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування 
населення" збільшити плановий обсяг асигнувань на 15.000.000 тис 
грн, змінивши цифри "157.518.589,6" цифрами "172.518.589,6", а 
також збільшивши відповідні арифметичні підсумки загального 
обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 
НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2308060/

-1079- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
У додатку №3 збільшити асигнування Національній службі 

здоров’я України збільшити по програмі «Реалізація програми 
державних гарантій медичного обслуговування населення» на 
16.4181.410,4 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2308060/

-1080- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування 
населення» (код 2308060) на 16.4181.410,4 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2308060/

-1081- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування 
населення» (код 2308060) на 164.181.410,4 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2308060/

512. 2310000 Міністерство охорони здоров'я 
України (загальнодержавні 
видатки та кредитування)

2 431 164,1 2 190 377,8 240 786,3

513. 2311000 Міністерство охорони здоров'я 
України (загальнодержавні 
видатки та кредитування)

2 431 164,1 2 190 377,8 240 786,3

514. 2311500 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення підтримки окремих 
закладів та заходів у системі 
охорони здоров’я

2 190 377,8 2 190 377,8  
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515. 2311600 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
реформування регіональних 
систем охорони здоров’я для 
здійснення  заходів з виконання 
спільного з Міжнародним 
банком реконструкції та 
розвитку проекту "Поліпшення 
охорони здоров'я на службі у 
людей"

240 786,3  240 786,3

516. 2400000 Міністерство енергетики 
України

5 230 905,4 5 004 626,7 226 278,7 -1082- Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
Передбачити видатки на державну підтримку Державного 

підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» щодо 
покриття витрат з виробництва уранового оксидного концентрату 
(КПКВК 2401240) на період 2022-2024 роки в обсязі 1.240.000 тис.грн. 
З метою збалансування надходжень та видатків державного бюджету 
визначити джерелом покриття збільшення видатків скорочення 
асигнувань (зменшення витрат) за такими видатками: КПКВК 0901010 
«Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та 
підвищення кваліфікації кадрів прокуратури» на 1.240.000 тис. грн. 

Відхилено

-1083- Н.д.Герус А.М. (Реєстр.картка №242)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Горобець О.С. (Реєстр.картка №95)

У додатку № 3 законопроекту Міністерству енергетики України 
передбачити видатки на Державну підтримку Державного 
підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» в обсязі 
1.240.000,0 тис. грн

Відхилено

-1084- Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
Передбачити видатки на державну підтримку Смолінської шахти 

Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат» в обсязі 150.000 тис. грн. З метою збалансування 
надходжень та видатків державного бюджету визначити джерелом 
покриття збільшення видатків скорочення асигнувань (зменшення 
витрат) за такими видатками КПКВК 6601020 «Державна охорона 
органів державної влади та посадових осіб» на 150.000 тис. грн. 

Відхилено

-1085- Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
Передбачити Міністерству енергетики України за загальним 

фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою 
««Державна підтримка урановидобувного підприємства на часткове 
покриття витрат на виробництво уранового оксидного концентрату» у 
обсязі 2.205.000 тис. грн. 

Відхилено

-1086- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137) Відхилено
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Передбачити у державному бюджеті на 2022 рік фінансову 
підтримку виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 
приватними домогосподарствами у обсязі 3,7 млрд грн та внести зміни 
до статті 8 ЗУ «Про альтернативні джерела енергії», якими 
передбачити, що фінансова підтримка виробництва електричної 
енергії з альтернативних джерел надається, за рахунок державного 
бюджету, виключно для підтримки населення. 

-1087- Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
Передбачити Міністерству енергетики України видатки на 

придбання цінних паперів для забезпечення фінансування зняття з 
експлуатації атомних енергоблоків, робочий ресурс яких вичерпаний. 
Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
податкових надходжень, акцизів, залишків коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року та 
надходжень за кодами 21020000 та 500000. 

Відхилено

-1088- Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
Передбачити у державному бюджеті на 2022 рік кошти на добудову 

та введення в експлуатацію шахти №10 «Нововолинська» (залишкова 
вартість із виходом на повну потужність видобутку вугілля у 900 тис. 
тон на рік - 2,8 млрд.грн. (у цінах 2014 року). 

Відхилено

-1089- Н.д.Герус А.М. (Реєстр.картка №242)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Горобець О.С. (Реєстр.картка №95)

У додатку № 3 законопроекту Міністерству енергетики України 
передбачити видатки на Державну цільову екологічну програму 
першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і 
майданчика колишнього уранового виробництва виробничого 
об’єднання «Придніпровський хімічний завод» на 2019-2023 роки в 
обсязі 66.400 тис. грн

Відхилено

-1090- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
Внести зміни до Додатку № 3 законопроекту, якими передбачити 

нові бюджетні програми з видатками по загальному фонду державного 
бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та 
кредитування державного бюджету такого змісту:

1) «2401570 «Погашення заборгованості за електричну енергію, яка 
утворилася на оптовому ринку електричної енергії, у зв’язку з 
постачанням до 30 квітня 2015 року (включно) електричної енергії 
споживачам на тимчасово окупованих територіях Донецької та 
Луганської областей» в обсязі 5.000.000 тис. грн. Розпорядником 
коштів за бюджетною програмою за кодом бюджетної класифікації 
2401570 визначити Міністерство енергетики України.

2) «2401580 «Державна підтримка підприємств вугільної 
промисловості на погашення заборгованості за спожиту електричну 

Відхилено
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енергію» в обсязі 1.000.000 тис. грн. Розпорядником коштів за 
бюджетною програмою за кодом бюджетної класифікації 2401580 
визначити Міністерство енергетики України.
-1091- Н.д.Кісєль Ю.Г. (Реєстр.картка №267)

У додатку № 3 до законопроекту встановити видатки розвитку за 
новою бюджетною програмою Міністерства енергетики України 
"Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств з підземного 
видобутку залізної руди" у сумі 200.000 тис. гривень

Враховано частково
(доручення Уряду)

517. 2401000 Апарат Міністерства 
енергетики України

4 952 682,6 4 726 403,9 226 278,7

518. 2401010 Загальне керівництво та 
управління у сфері енергетики 

168 596,9 167 680,3 916,6 -1092- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Загальне керівництво та 
управління у сфері енергетики» (код 2401010) на 30.676,3 тис. грн. 

Відхилено

-1093- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2401010 
«Загальне керівництво та управління у сфері енергетики» зменшити 
видатки на 50.304,1 тис грн. 

Відхилено

519. 2401040 Наукова і науково-технічна 
діяльність у сфері енергетики

8 396,1 8 396,1  
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520. 2401070 Заходи з ліквідації 
неперспективних вугледобувних 
підприємств

1 032 458,2 1 032 458,2  -1094- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2401070 на 

162.076,5 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 139.078,8 тис. 
грн, видатки розвитку - на 22.997,7 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1095- Н.д.Герус А.М. (Реєстр.картка №242)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Горобець О.С. (Реєстр.картка №95)

У додатку № 3 законопроекту Міністерству енергетики України за 
кодом (2401070) Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних 
підприємств - додатково до доведеного обсягу передбачити – 162.076,5 
тис. грн.

З яких: 139.078,8 тис. грн. - на поточні видатки (на фінансування 
заходів з підготовки до ліквідації додаткових 5 шахт та розроблення 5 
ТЕО щодо недоцільності подальшої роботи); 22.997,7 тис. грн. -на 
капітальні видатки (для фінансування заходів із завершення робіт по 
проєкту ліквідації 1 шахти). 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1096- Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Магомедов М.С. (Реєстр.картка №45)
    Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
    Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2401070 до 
1.194.534,7 тис. грн, у тому числі видатки споживання - 1.121.333 тис. 
грн, видатки розвитку - 73.201,7 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1097- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
Збільшити за програмою 2401070 «Заходи з ліквідації 

неперспективних вугледобувних підприємств» (за КЕКВ 2610) на 
162,1 млн грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1098- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
За КПКВК 2401070 "Заходи з ліквідації неперспективних 

вугледобувних підприємств" цифри «1.032.458,2» замінити на цифри 
«1.270.928,2», збільшивши для Львівської області видатки на 138,47 
млн грн (для ДП «Шахта «Зарічна» - 6,95 млн грн, для ПрАТ «Шахта 
«Надія» - 131,52 млн грн.) (головний розпорядник коштів Міністерство 
енергетики) 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за 
кодом 2401070/

-1099- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
За КПКВК 2401070 "Заходи з ліквідації неперспективних 

вугледобувних підприємств" цифри «1.032.458,2» замінити на цифри 
«1.270.928,2», збільшивши для Львівської області видатки на 138,47 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
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млн грн (для ДП «Шахта «Зарічна» - 6,95 млн грн, для ПрАТ «Шахта 
«Надія» - 131,52 млн грн.) (головний розпорядник коштів Міністерство 
енергетики) 

видатків за 
кодом 2401070/

-1100- Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
За КПКВК 2401070 "Заходи з ліквідації неперспективних 

вугледобувних підприємств" цифри «1.032.458,2» замінити на цифри 
«1.270.928,2», збільшивши для Львівської області видатки на 138,47 
млн грн (для ДП «Шахта «Зарічна» - 6,95 млн грн, для ПрАТ «Шахта 
«Надія» - 131,52 млн грн.) (головний розпорядник коштів Міністерство 
енергетики) 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за 
кодом 2401070/

-1101- Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
За КПКВК 2401070 "Заходи з ліквідації неперспективних 

вугледобувних підприємств" цифри «1.032.458,2» замінити на цифри 
«1.270.928,2», збільшивши для Львівської області видатки на 138,47 
млн грн (для ДП «Шахта «Зарічна» - 6,95 млн грн, для ПрАТ «Шахта 
«Надія» - 131,52 млн грн.) (головний розпорядник коштів Міністерство 
енергетики) 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за 
кодом 2401070/

-1102- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
За КПКВК 2401070 "Заходи з ліквідації неперспективних 

вугледобувних підприємств" цифри «1.032.458,2» замінити на цифри 
«1.270.928,2», збільшивши для Львівської області видатки на 138,47 
млн грн (для ДП «Шахта «Зарічна» - 6,95 млн грн, для ПрАТ «Шахта 
«Надія» - 131,52 млн грн.) (головний розпорядник коштів Міністерство 
енергетики)

Джерелом додаткових видатків можуть бути податкові 
надходження, доходи НБУ, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок календарного 
року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за 
кодом 2401070/

-1103- Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
За КПКВК 2401070 "Заходи з ліквідації неперспективних 

вугледобувних підприємств" цифри «1.032.458,2» замінити на цифри 
«1.270.928,2», збільшивши для Львівської області видатки на 138,47 
млн грн (для ДП «Шахта «Зарічна» - 6,95 млн грн, для ПрАТ «Шахта 
«Надія» - 131,52 млн грн.) (головний розпорядник коштів Міністерство 
енергетики) 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за 
кодом 2401070/

-1104- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
За КПКВК 2401070 "Заходи з ліквідації неперспективних 

вугледобувних підприємств" цифри «1.032.458,2» замінити на цифри 
«1.270.928,2», збільшивши для Львівської області видатки на 138,47 
млн грн (для ДП «Шахта «Зарічна» - 6,95 млн грн, для ПрАТ «Шахта 
«Надія» - 131,52 млн грн.) (головний розпорядник коштів Міністерство 
енергетики)

Збільшити на відповідну суму доходи державного бюджету від 
надходжень податку на додану вартість з ввезених на митну території 
України товарів (код 14070000) 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за 
кодом 2401070/

-1105- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)

Враховано частково
(доручення Уряду)
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Збільшити видатки розвитку загального фонду державного 
бюджету Міністерству енергетики України за бюджетною програмою 
«Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств» 
(КПКВК 2401070) на суму 138.470 тис. грн. 

521. 2401100 Гірничорятувальні заходи на 
вугледобувних підприємствах

340 000,0 340 000,0  -1106- Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2401100 на 

150.000 тис. грн. 

Відхилено

-1107- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2401100 на 

74.935,4 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 55.495,7 тис. 
грн, видатки розвитку - на 19.439,7 тис. грн. 

Відхилено

-1108- Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Магомедов М.С. (Реєстр.картка №45)
    Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
    Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2401100 до 
414.935,4 тис. грн, у тому числі видатки споживання - 395.495,7 тис. 
грн, видатки розвитку - 19.439,7 тис. грн. 

Відхилено

-1109- Н.д.Герус А.М. (Реєстр.картка №242)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Горобець О.С. (Реєстр.картка №95)

У додатку № 3 законопроекту Міністерству енергетики України за 
кодом (2401100) Гірничорятувальні заходи на вугледобувних 
підприємства - додатково до доведеного обсягу передбачити – 74.935,4 
тис. грн.

з яких: 55.495,7 тис. грн - на поточні видатки (на придбання 
запасних частин до киснево-дихальної апаратури, спецодяг, 
спецвзуття та засоби індивідуального захисту; видатки на утримання 
автотранспорту; ТЕО та ремонт гірничорятувального обладнання; 
19.439,7 тис. грн - на капітальні видатки (на придбання 80 од. 
газоаналізаторів переносних та 5 од. санітарних автомобілів для 
надання швидкої медичної допомоги з реанімаційною протишоковою 
групою); 

Відхилено

522. 2401140 Фізичний захист ядерних 
установок та ядерних матеріалів

42 163,5 42 163,5  

523. 2401440 Внесок України до 7 512,8 7 512,8  -1110- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Передбачити видатки за бюджетною програмою «Реалізація 

Державної цільової економічної програми енергоефективності» в 

Відхилено
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Енергетичного Співтовариства обсязі 200.000 тис. грн. 

-1111- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити видатки за бюджетною програмою «Реалізація 

Державної цільової економічної програми енергоефективності» в 
обсязі 200.000 тис. грн. 

Відхилено

524. 2401470 Виконання боргових зобов'язань 
за кредитами, залученими під 
державні гарантії, з метою 
реалізації проектів соціально-
економічного розвитку

197 405,1  197 405,1

525. 2401590 Реструктуризація вугільної 
галузі

3 124 993,0 3 124 993,0  -1112- Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2401590 до 

10.500.000 тис. грн. 

Відхилено

-1113- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2401590 на 

7.374.555,2 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 4.467.768 
тис. грн, видатки розвитку - на 2.906.787,2 тис. грн. 

Відхилено

-1114- Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Магомедов М.С. (Реєстр.картка №45)
    Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
    Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2401590 до 
10.499.548,2 тис. грн, у тому числі видатки споживання - 7.592.761 тис. 
грн, видатки розвитку - 2.906.787,2 тис. грн. 

Відхилено

-1115- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
Збільшити за програмою 2401590 «Реструктуризація вугільної 

галузі» (за КЕКВ 2610, 3210) на 7,4 млрд грн, в тому числі: оплата 
праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою 
заробітної плати на 2,3 млрд грн; оплата спожитої електроенергії на 
1,6 млрд грн; утримання об’єкту незавершеного будівництва 
«Будівництво шахти № 10 «Нововолинська» в безпечному та 
безаварійному стані на 59,5 млн грн; заходи з технічного 
переоснащення та модернізації вугледобувних підприємств на 2,9 
млрд грн. 

Відхилено

-1116- Н.д.Герус А.М. (Реєстр.картка №242)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)

Відхилено
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    Н.д.Горобець О.С. (Реєстр.картка №95)
У додатку № 3 законопроекту Міністерству енергетики України за 

кодом (2401590) Реструктуризація вугільної галузі - додатково до 
доведеного обсягу передбачити – 7.374.555,2 тис. грн.

з яких: 4.467.768,0 тис. грн - на поточні видатки; 2.305.478,0 тис. 
грн - на часткове покриття оплати праці шахтарів; 1.562.290,0 тис. грн 
- на оплату спожитої електроенергії; 600.000,0 тис. грн - для 
повернення до резервного фонду;

2.906.787,2 тис. грн - на капітальні видатки, а саме на: 658.021,6 тис. 
грн - на оснащення очисних вибоїв; 846.776,2 тис. грн - на технічне 
переоснащення прохідницького обладнання; 888.801,0 тис. грн - на 
технічне переоснащення стаціонарного обладнання; 53.188,4 тис. грн - 
на капітальний ремонт гірничошахтного обладнання. 
-1117- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)

Збільшити видатки розвитку загального фонду державного 
бюджету Міністерству енергетики України за бюджетною програмою 
«Реструктуризація вугільної галузі» (КПКВК 2401590) на суму 
2.200.000 тис. грн. 

Відхилено

-1118- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
За КПКВК 2401590 «Реструктуризація вугільної галузі» цифри 

«3.124.993» замінити цифрами «5.324.993» збільшивши для Львівської 
області на 2,2 млрд.грн (головний розпорядник коштів Міністерство 
енергетики) 

Відхилено

-1119- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
За КПКВК 2401590 «Реструктуризація вугільної галузі» цифри 

«3.124.993» замінити цифрами «5.324.993» збільшивши для Львівської 
області на 2,2 млрд.грн (головний розпорядник коштів Міністерство 
енергетики) 

Відхилено

-1120- Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
За КПКВК 2401590 «Реструктуризація вугільної галузі» цифри 

«3.124.993» замінити цифрами «5.324.993» збільшивши для Львівської 
області на 2,2 млрд.грн (головний розпорядник коштів Міністерство 
енергетики) 

Відхилено

-1121- Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
За КПКВК 2401590 «Реструктуризація вугільної галузі» цифри 

«3.124.993» замінити цифрами «5.324.993» збільшивши для Львівської 
області на 2,2 млрд.грн (головний розпорядник коштів Міністерство 
енергетики) 

Відхилено

-1122- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
За КПКВК 2401590 «Реструктуризація вугільної галузі» цифри 

«3.124.993» замінити цифрами «5.324.993» збільшивши для Львівської 
області на 2,2 млрд.грн (головний розпорядник коштів Міністерство 
енергетики)

Джерелом додаткових видатків можуть бути податкові 
надходження, доходи НБУ, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок календарного 

Відхилено
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року. 

-1123- Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
За КПКВК 2401590 «Реструктуризація вугільної галузі» цифри 

«3.124.993» замінити цифрами «5.324.993» збільшивши для Львівської 
області на 2,2 млрд.грн (головний розпорядник коштів Міністерство 
енергетики) 

Відхилено

-1124- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
За КПКВК 2401590 «Реструктуризація вугільної галузі» цифри 

«3.124.993» замінити цифрами «5.324.993» збільшивши для Львівської 
області на 2, 2 млрд.грн (головний розпорядник коштів Міністерство 
енергетики)

Збільшити на відповідну суму доходи державного бюджету від 
надходжень податку на додану вартість з ввезених на митну території 
України товарів (код 14070000) 

Відхилено

-1125- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 видатки за бюджетною програмою КПКВК 2401590 
«Реструктуризація вугільної галузі» збільшити на 3.000.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 

Відхилено
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цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

526. 2401630 Впровадження Програми 
реформування та розвитку 
енергетичного сектора 

31 157,0 3 200,0 27 957,0

527. 2403000 Державна інспекція 
енергетичного нагляду України

212 814,1 212 814,1  

528. 2403010 Керівництво та управління у 
сфері енергетичного нагляду

212 814,1 212 814,1  -1126- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері енергетичного нагляду» (код 2403010) на 7.244,4 
тис. грн. 

Відхилено

-1127- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2403010 
«Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду» зменшити 
видатки на 63.844,2 тис грн. 

Відхилено

529. 2406000 Державне агентство з 65 408,7 65 408,7  -1128- Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447) Враховано частково
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енергоефективності та 
енергозбереження України

    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Піпа Н.Р. (Реєстр.картка №115)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)

У додатку № 3 до законопроєкту передбачити КПКВК 2406060 
«Реалізація Державної цільової економічної програми 
енергоефективності» (головний розпорядник коштів державного 
бюджету - Міністерство енергетики України, відповідальний 
виконавець бюджетної програми - Державне агентство з 
енергоефективності та енергозбереження України) видатки і надання 
кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік в обсязі 
1.084.083 тис. грн., за напрямами:

стимулювання населення до впровадження енергоефективних 
заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на 
придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії 
(крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового 
обладнання і матеріалів до них - 12.576,6 млн грн (видатки 
споживання, загальний фонд);

стимулювання населення до впровадження енергоефективних 
заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на 
придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів - 
606.455,5 млн грн (видатки споживання, загальний фонд);

стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження 
енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми 
кредитів - 465.050,9 тис грн (видатки розвитку, загальний фонд). 

(доручення Уряду)

-1129- Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
Передбачити Державному агентству з енергоефективності та 

енергозбереження України за загальним фондом видатки за новою 
бюджетною програмою «Реалізація Державної цільової економічної 
програми енергоефективності» (код 2406060) у обсязі 2.000.000 тис. 
грн /додатково звернено увагу на необхідність затвердження програми 
енергоефективності/. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок збільшення податкових надходжень, акцизів, залишків коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року та надходжень за кодами 21020000 та 500000. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/

-1130- Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
Передбачити Державному агентству з енергоефективності та 

енергозбереження України за загальним фондом видатки за новою 
бюджетною програмою «Реалізація Державної цільової економічної 
програми енергоефективності» (код 2406060) у обсязі 2.787.000 тис. 
грн /на енергоефективність у житлі - 920,24 млн грн; 
енергоефективність у сферах централізованого теплопостачання, 
водопостачання та водовідведення - 1.864 млн грн/. Пропозицію 
пропонується забезпечити за рахунок зменшення за загальним фондом 
видатків розвитку за кодами 2761070, 2751290 або за рахунок 
перевищення доходів Національного банку України, а також залишків 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/
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коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 
початок року. 

-1131- Н.д.Совсун І.Р. (Реєстр.картка №448)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)

Передбачити Державному агентству енергоефективності та 
енергозбереження України видатки розвитку за новою бюджетною 
програмою «Реалізація Державної цільової економічної програми 
енергоефективності» (КПКВК 2406060) у розмірі 2.787 млн грн за 
рахунок податкових надходжень, акцизів, залишків коштів загального 
та спеціального фондів державного бюджету на початок року, доходів 
Національного банку України (код 21020000) та додаткових 
надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/

-1132- Н.д.Герус А.М. (Реєстр.картка №242)
    Н.д.Тищенко М.М. (Реєстр.картка №219)

Продовжити дію Державної програми енергоефективності на 2022 
рік за напрямами енергоефективність у житлі, енергоефективність у 
сферах централізованого теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення, орієнтовний необхідний обсяг фінансування за цими 
напрямами складає 2.787 млн грн, зокрема: енергоефективність у 
житлі - 920,24 млн грн; енергоефективність у сферах централізованого 
теплопостачання, водопостачання та водовідведення - 1.864 млн грн.

Джерелом фінансування додаткових витрат загальним обсягом 
2.787 млн грн може бути перерозподіл коштів за бюджетною 
програмою 2761070 «Державний фонд регіонального розвитку» або 
перевищення доходів Національного банку України, а також залишки 
коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 
початок року, та направлених на видатки бюджетної програми 2406060 
«Реалізація Державної цільової економічної програми 
енергоефективності». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/

-1133- Н.д.Герус А.М. (Реєстр.картка №242)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Горобець О.С. (Реєстр.картка №95)

У додатку № 3 законопроекту Державному агентству 
енергоефективності та енергозбереження України передбачити 
видатки на Державну цільову економічну програму 
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 
2010-2021 роки (КПКВК 2406060) в обсязі 2.787.000,0 тис. грн.

з яких:
модернізація житлового фонду із заходами енергоефективності – 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/
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920.240,0 тис. грн;
енергоефективність у сферах централізованого теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення – 1.864.000,0 тис. грн. 

-1134- Н.д.Пивоваров Є.П. (Реєстр.картка №175)
Продовжити дію реалізації «Державної цільової економічної 

програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва 
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 
палива на 2010-2021 роки» КПКВК 2406060 на 2022 рік за напрямами 
модернізація житлового фонду із заходами енергоефективності, 
енергоефективність у сферах централізованого теплопостачання, 
водопостачання та водовідведення. Необхідний обсяг фінансування за 
цими напрямами складає 2.787 млн. грн, зокрема: модернізація 
житлового фонду із заходами енергоефективності 920,24млн. грн; 
енергоефективність у сферах централізованого теплопостачання, 
водопостачання та водовідведення 1.864 млн. грн. 

Для збалансування видатків прошу зняти відповідні кошти з 
бюджетної програми 2761070 «Державний фонд регіонального 
розвитку» де передбачено 11,5 млрд. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/

530. 2406010 Керівництво та управління у 
сфері ефективного використання 
енергетичних ресурсів

65 408,7 65 408,7  -1135- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів» 
(код 2406010) на 2.488,8 тис. грн. 

Відхилено

-1136- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)

Відхилено
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    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2406010 
«Керівництво та управління у сфері ефективного використання 
енергетичних ресурсів» зменшити видатки на 19.622,6 тис грн. 

531. 2500000 Міністерство соціальної 
політики України

318 711 699,3 318 098 753,3 612 946,0 -1137- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Кабінету Міністрів України при доопрацюванні законопроекту 
передбачити збільшення проти 2021 року видатків по бюджетних 
програмах соціального захисту громадян України не менше як на 
індекс інфляції. 

Відхилено

-1138- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)

Передбачити збільшення проти 2021 року видатків по бюджетних 
програмах соціального захисту не менше як на індекс інфляції. 

Відхилено

-1139- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)

Відхилено
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    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Кабінету Міністрів України при доопрацюванні законопроекту 
передбачити підвищення рівня соціального захисту та врахувати 
видатки для:

- визначення розмірів трудових пенсій з урахуванням коефіцієнта 
одного року страхового стажу 1,35%, який було запроваджено у 2008 
році, а змінами до законів не конституційно зменшено до 1%;

- забезпечення призначення пенсій колишнім працівникам в 
колгоспах, сільськогосподарських кооперативах, фермерських 
господарствах і сільськогосподарських підприємствах (організаціях), 
які ліквідовані, внаслідок чого такі працівники не мають достатнього 
мінімального стажу для призначення пенсії, який різко підвищено 
антиконституційним Законом України від 03.10.2017 № 2148;

- виплати допомоги по безробіттю батькам при закритті дошкільних 
закладів та загальноосвітніх шкіл на період карантину;

- збільшення пільг дітям війни;
- підвищення рівня соціального захисту до європейського рівня 

дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- підвищення розміру допомоги при психіатричних захворюваннях 

громадян;
- відновлення розмірів допомоги при народженні дітей. 

-1140- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)

Передбачити підвищення рівня соціального захисту найбідніших 
громадян та врахувати видатки для:

- визначення розмірів трудових пенсій з урахуванням коефіцієнта 
одного року страхового стажу 1, 35 відсотка, який було запроваджено 
у 2008 році, а змінами до законів не конституційно зменшено до 1 
відсотка;

- забезпечення призначення пенсій колишнім працівникам в 
колгоспах, сільськогосподарських кооперативах, фермерських 
господарствах і сільськогосподарських підприємствах (організаціях), 
які ліквідовані, внаслідок чого такі працівники не мають достатнього 
мінімального стажу для призначення пенсії, який різко підвищено з 

Відхилено
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2018 року;
- виплати допомоги по безробіттю батькам при закритті дошкільних 

закладів та загальноосвітніх шкіл на період карантину;
- збільшення пільг дітям війни;
- підвищення рівня соціального захисту до європейського рівня 

дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- підвищення розміру допомоги при психіатричних захворюваннях 

громадян;
- відновлення розмірів допомоги при народженні дітей, які були не 

конституційно зменшені з 2014 року. 

-1141- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Передбачити у проекті Закону видатки на фінансування пільгового 
медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, зокрема для фінансування цих видатків 
для обласного бюджету Волинські області передбачити 11.000 тис грн. 

Відхилено

-1142- Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
Відновити Міністерству соціальної політики України бюджетну 

програму «Забезпечення житлом громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи».

Запропоновані додаткові видатки можуть бути покриті за рахунок 
збільшення показників доходної частини загального фонду 
державного бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток 
підприємств, акцизного податку із ввезених на митну територію 
України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються 
в електронних сигаретах, рентної плати за користування надрами для 
видобування природного газу, власних надходжень бюджетних 
установ. 

Відхилено

-1143- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

Передбачити видатки за новою бюджетною програмою «Виплата 
застрахованим особам матеріального забезпечення за страхуванням у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності Фондом соціального 
страхування України» (код 2501330) у обсязі 6.540.876 тис.грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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-1144- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Передбачити Міністерству соціальної політики України видатки за 

загальним фондом за новими бюджетними програмами:
«Погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду» 

у обсязі 2.131.607,4 тис. грн (видатки споживання) за рахунок 
зменшення відповідних видатків за кодом 2506080;

«Будівництво та реконструкція об’єктів Державного підприємства 
«Український дитячий центр «Молода гвардія» у обсязі 134.102,8 тис. 
грн (видатки розвитку);

«Розселення та облаштування депортованих кримських татар та 
осіб інших національностей, які були депортовані з території України» 
у обсязі 34.370 тис.грн (з них: видатки споживання - 35,9 тис.грн, 
видатки розвитку - 34.334,1 тис.грн);

«Виплата застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності Фондом соціального страхування України» у обсязі 
6.540.876 тис.грн (видатки споживання).

Запропоновані додаткові видатки можуть бути покриті за рахунок 
збільшення показників дохідної частини загального фонду державного 
бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток підприємств, 
акцизного податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/

-1145- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
видатків за новою 
бюджетною 
програмою для Фонду 
соціального 
страхування України/
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    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону передбачити нову бюджетну 
програму для виплати застрахованим особам матеріального 
забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності Фондом соціального страхування України та допомоги 
по безробіттю Фондом соціального страхування на випадок безробіття 
у розмірі 5.500.000 тис грн. 

-1146- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

Передбачити для Міністерства соціальної політики України нову 
бюджетну програму «Будівництво та реконструкція об’єктів 
державного підприємства «Український дитячий центр «Молода 
гвардія» (код 2501800) у обсязі 134.102,8 тис.грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1147- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Передбачити нову бюджетну програму для Мінсоцполітики 
«Будівництво та реконструкція об’єктів державного підприємства 
«Український дитячий центр «Молода гвардія» з обсягом видатків 
134.102,8 тис. гривень. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1148- Н.д.Умєров Р.Е. (Реєстр.картка №450)
Відновити бюджетну програму «Розселення та облаштування 

депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які 
були депортовані з території України» (КПКВК 2501120) з обсягом 
видатків 31.911,7 тис.грн. та збільшити у додатку №1 до 
законопроекту неподаткові надходження за кодом 21080000 «Інші 
надходження» на 31.911,7 тис.гртвень. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/

-1149- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
Доручити Кабінету Міністрів України при підготовці проекту 

Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік до 
другого читання передбачити встановлення нових розмірів допомоги 
при народженні дитини:

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо опрацювання 
такого питання/
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Допомога при народженні дитини надається у сумі 50 тисяч гривень 
- на першу дитину; 100 тисяч гривень - на другу дитину; 150 тисяч 
гривень - на третю і кожну наступну дитину. Одноразова сума виплати 
при народженні дитини складає: при народженні першої дитини - 
15.000 гривень, при народженні другої дитини - 30.000 гривень, при 
народженні третьої та кожної наступної дитини 45.000 гривень. Решта 
суми допомоги при народженні дитини виплачується протягом 
наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.

У зв’язку із зазначеним збільшити видатки споживання загального 
фонду Міністерства соціальної політики України за бюджетною 
програмою 2501030 «Виплата деяких видів допомог, компенсацій, 
грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям 
населення» на 12.000.000 тис. грн. 
-1150- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)

Передбачати видатки для надання населенню пільг з послуг зв’язку, 
інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий 
проїзд окремим категоріям громадян. Потреба лише Львівської області 
становить понад 620 млн гривень (головний розпорядник коштів 
Мінсоцполітика). 

Відхилено

-1151- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
Передбачати видатки для надання населенню пільг з послуг зв’язку, 

інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий 
проїзд окремим категоріям громадян. Потреба лише Львівської області 
становить понад 620 млн гривень (головний розпорядник коштів 
Мінсоцполітика). 

Відхилено

-1152- Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
Передбачати видатки для надання населенню пільг з послуг зв’язку, 

інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий 
проїзд окремим категоріям громадян. Потреба лише Львівської області 
становить понад 620 млн гривень (головний розпорядник коштів 
Мінсоцполітика). 

Відхилено

-1153- Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
Передбачати видатки для надання населенню пільг з послуг зв’язку, 

інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий 
проїзд окремим категоріям громадян. Потреба лише Львівської області 
становить понад 620 млн гривень (головний розпорядник коштів 
Мінсоцполітика). 

Відхилено

-1154- Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
Передбачати видатки для надання населенню пільг з послуг зв’язку, 

інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий 
проїзд окремим категоріям громадян. Потреба лише Львівської області 
становить понад 620 млн гривень (головний розпорядник коштів 
Мінсоцполітика). 

Відхилено

-1155- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
Передбачати видатки для надання населенню пільг з послуг зв’язку, 

інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий 

Відхилено
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проїзд окремим категоріям громадян. Потреба лише Львівської області 
становить понад 620 млн гривень (головний розпорядник коштів 
Мінсоцполітика).

Джерелом додаткових видатків можуть бути податкові 
надходження, доходи НБУ, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок календарного 
року. 

-1156- Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
Передбачати видатки для надання населенню пільг з послуг зв’язку, 

інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий 
проїзд окремим категоріям громадян. Потреба лише Львівської області 
становить понад 620 млн гривень (головний розпорядник коштів 
Мінсоцполітика). 

Відхилено

-1157- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
Передбачати видатки для надання населенню пільг з послуг зв’язку, 

інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий 
проїзд окремим категоріям громадян. Потреба лише Львівської області 
становить понад 620 млн гривень (головний розпорядник коштів 
Мінсоцполітика).

Збільшити на відповідну суму доходи державного бюджету від 
надходжень податку на додану вартість з ввезених на митну території 
України товарів (код 14070000) 

Відхилено

-1158- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Передбачити Міністерству соціальної політики України за 
загальним фондом видатки за новою бюджетною програмою 
«Компенсація за пільгові перевезення окремих категорій населення 
залізничним транспортом» (одержувач - АТ «Укрзалізниця») у обсязі 
498 млн грн /компенсація за пільгові перевезення пенсіонерів, осіб з 
інвалідністю різних груп/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1159- Н.д.Третьякова Г.М. (Реєстр.картка №278)
Передбачити Міністерству соціальної політики України видатків 

розвитку за новими бюджетними програмами:
«Підготовка інфраструктури до впровадження накопичувальної 

системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування» 
(код 25010ХХ) для вжиття організаційних і матеріально-технічних 
заходів, необхідних для запровадження другого рівня системи 
пенсійного забезпечення - накопичувальної системи 
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

«Закупівля медичних інформаційних систем» (код 25010ХХ) у 
обсязі 2.100 тис.грн. для підготовки державних реабілітаційних 
установ, що мають медичну ліцензію, до впровадження Закону 
України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» та підключення 
їх до електронної системи охорони здоров’я в частині закупівлі 
медичних інформаційних систем. 

Відхилено

-1160- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)

Відхилено
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    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону передбачити нову бюджетну 
програму «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
бойових дій та збройних конфліктів» у розмірі видатків за загальним 
фондом в розмірі 500.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-1161- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)

Відхилено
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    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону передбачити нову бюджетну 
програму «Забезпечення житлом осіб з інвалідністю внаслідок війни, 
воїнів-інтернаціоналістів, громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю по зору та слуху, 
військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, для 
відселення їх із закритих та віддалених від населених пунктів 
військових гарнізонів» у розмірі видатків за загальним фондом в 
розмірі 300.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-1162- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)

Відхилено
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    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону передбачити нову бюджетну 
програму «Санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю у 
санаторно-курортному реабілітаційному центрі "Слов'янський 
курорт"« у розмірі видатків за загальним фондом в розмірі 750.000 тис 
грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-1163- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)

Відхилено
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    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону передбачити нову бюджетну 
програму «Сприяння у працевлаштуванні та створенні нових робочих 
місць для внутрішньо переміщених осіб» у розмірі видатків за 
загальним фондом в розмірі 150.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-1164- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону передбачити нову бюджетну 
програму з віднесенням її до видатків Міністерства соціальної 

Відхилено
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політики України та фінансування за рахунок загального фонду 
Державного бюджету України «Допомога при народженні дитини» в 
розмірі 12.500.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-1165- Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У додатку № 3 до законопроекту передбачити видатки за загальним 

фондом за новою бюджетною програмою для Міністерства соціальної 
політики України 2501340 "Надання Пенсійним фондом України 
допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних 
протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання 
поширенню гострої респіраторною хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2" на 10.000.000 тис грн.

Одночасно зменшивши видатки за бюджетною програмою 3111020 
"Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального 
користування державного значення" на таку ж суму. 

Відхилено

-1166- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
    Н.д.Бабенко М.В. (Реєстр.картка №90)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
    Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Кучер М.І. (Реєстр.картка №17)
    Н.д.Ковальов О.І. (Реєстр.картка №51)
    Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
    Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)

Передбачити для Міністерства соціальної політики України нову 
бюджетну програму «Забезпечення житлом громадян, постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» із обсягом бюджетних 
призначень по загальному фонду у сумі 320.000 тис. грн.

Для збалансування додаткових видатків пропонуємо на відповідну 
суму збільшити доходи загального фонду державного бюджету від 
надходжень Податку на додану вартість з ввезених на митну територію 
України товарів (код 14070000) в додатку № 1 до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2022 рік".

Відхилено

-1167- Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Збільшити видатки загального фонду Міністерства соціальної 

Відхилено
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політики України на 40.000.000 тис. грн. 

532. 2501000 Апарат Міністерства 
соціальної політики України

115 451 077,3 115 043 271,9 407 805,4

533. 2501010 Керівництво та управління у 
сфері соціальної політики

201 151,1 200 690,7 460,4 -1168- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері соціальної політики» (код 25010100) на 74.364,4 
тис. грн. 

Відхилено

-1169- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2501010 
«Керівництво та управління у сфері соціальної політики» зменшити 
видатки на 60.207,2 тис грн. 

Відхилено

-1170- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
В додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 2501010 

"Керівництво та управління у сфері соціальної політики" збільшити 
плановий обсяг асигнувань на 50.000 тис грн, змінивши цифри 
"201.151,1" цифрами "251.151,1", а також збільшивши відповідні 
арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань головного 
розпорядника бюджетних коштів.

Вказані кошти необхідні для встановлення працівникам 

Відхилено
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Міністерства соціальної політики України надбавки за інтенсивність 
праці, мінімально необхідну допомогу для вирішення соціально-
побутових питань, а також на проведення заходів в сфері 
інформатизації.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 
НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

534. 2501030 Виплата деяких видів допомог, 
компенсацій, грошового 
забезпечення та оплата послуг 
окремим категоріям населення

66 588 576,0 66 588 576,0  -1171- Комітет з питань транспорту та інфраструктури
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 

2501030 на 662.303 тис. грн /з них для дітей віком від 6 до 14 років - 
164.303 тис. грн; пільгових категорій громадян - пенсіонерів та осіб з 
інвалідністю - 498.000 тис. грн/ і найменування бюджетної програми 
викласти в редакції: «Виплата деяких видів допомог, компенсацій 
грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям 
населення, в тому числі компенсації за пільгові перевезення 
пенсіонерів, дітей віком від 6 до 14 років та інших категорій громадян 
залізничним транспортом». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
видатків на таку 
компенсацію за новою 
бюджетною 
програмою 
«Компенсація за 
пільгові перевезення 
окремих категорій 
населення залізничним 
транспортом»/

-1172- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2501030 на 164,3 
млн грн /одержувач - АТ "Укрзалізниця", компенсація за пільгові 
перевезення дітей віком від 6 до 14 років/.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
видатків на таку 
компенсацію за новою 
бюджетною 
програмою 
«Компенсація за 
пільгові перевезення 
окремих категорій 
населення залізничним 
транспортом»/

-1173- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)

Відхилено
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    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2501030 
«Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення 
та оплата послуг окремим категоріям населення» цифри 
«66.588.576,0» тис грн замінити на цифри «104.289.000,0» тис грн. 

-1174- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення 
та оплата послуг окремим категоріям населення» (код 2501030) на 
3.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-1175- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення 
та оплата послуг окремим категоріям населення» (код 2501030) на 
3.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-1176- Н.д.Третьякова Г.М. (Реєстр.картка №278)
Збільшити видатки за кодом 2501030 на 1.000.000 тис. грн, 

визначивши їх у обсязі 67.588.576 тис.грн. 

Відхилено

535. 2501040 Наукова і науково-технічна 
діяльність у сфері соціальної 
політики

23 922,2 22 427,2 1 495,0

536. 2501060 Підвищення кваліфікації 
фахівців із соціальної роботи та 
інших працівників системи 
соціального захисту

856,8 856,8  -1177- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

За кодом 2501060:
збільшити видатки на 10.089,3 тис.грн;
найменування бюджетної програми викласти в такій редакції: 

«Підвищення професійної компетентності фахівців із соціальної 
роботи та інших працівників системи соціального захисту»;

визначити відповідальним виконавцем цієї бюджетної програми 
Національну соціальну сервісну службу України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2501060/

-1178- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
За кодом 2501060:
збільшити видатки споживання за загальним фондом на 10.089,3 

тис.грн.
Запропоновані додаткові видатки можуть бути покриті за рахунок 

збільшення показників дохідної частини загального фонду державного 
бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток підприємств, 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2501060/
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акцизного податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ;

найменування бюджетної програми викласти в такій редакції: 
«Підвищення професійної компетентності фахівців із соціальної 
роботи та інших працівників системи соціального захисту». 

537. 2501070 Спеціалізована протезно-
ортопедична та медично-
реабілітаційна  допомога особам 
з інвалідністю у клініці 
Науково-дослідного інституту 
протезування, протезобудування 
та відновлення працездатності

37 280,1 37 030,1 250,0 -1179- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна 
допомога особам з інвалідністю у клініці Науково-дослідного 
інституту протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності» (код 2501070) на 30.000 тис. грн. 

Відхилено

-1180- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна 
допомога особам з інвалідністю у клініці Науково-дослідного 
інституту протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності» (код 2501070) на 30.000 тис. грн. 

Відхилено

-1181- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Відхилено
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У додатку 3 до проекту Закону збільшити видатки за бюджетною 
програмою «Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-
реабілітаційна допомога особам з інвалідністю у клініці Науково-
дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності» (КПКВК 2501070) до 60.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

538. 2501090 Створення і програмно-технічне 
забезпечення системи 
інформаційно-аналітичної 
підтримки, інформаційно-
методичне забезпечення та 
виготовлення бланків 
посвідчень і нагрудних знаків 
для системи соціального захисту

54 088,7 54 088,7  

539. 2501130 Заходи із соціального захисту 
дітей, сімей, жінок та інших 
найбільш вразливих категорій 
населення

66 019,8 66 019,8  -1182- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
В додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 2501130 "Заходи 

із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш 
вразливих категорій населення" збільшити плановий обсяг асигнувань 
на 25.000 тис грн, змінивши цифри "66.019,8" цифрами "91.019,8", а 
також збільшивши відповідні арифметичні підсумки загального 
обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Вказані кошти необхідні Міністерства соціальної політики України 
хоча б для збереження на рівні поточного року загального обсягу 
асигнувань для реалізації заходів із соціального захисту дітей, сімей, 
жінок та інших найбільш вразливих категорій населення (у 2021 році - 
85,8 млн грн).

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 
НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

Відхилено

-1183- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш 
вразливих категорій населення» (код 2501130) на 50.000 тис. грн. 

Відхилено

-1184- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш 
вразливих категорій населення» (код 2501130) на 50.000 тис. грн. 

Відхилено

540. 2501150 Щорічна разова грошова 
допомога ветеранам війни і 
жертвам нацистських 
переслідувань та соціальна 

1 382 540,6 1 382 540,6  -1185- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

Відхилено
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допомога особам, які мають 
особливі та особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною

Визначити відповідальним виконавцем бюджетної програми за 
кодом 2501150 Національну соціальну сервісну службу України. 

-1186- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

2501150 на 186.429,6 тис.грн.
Запропоновані додаткові видатки можуть бути покриті за рахунок 

збільшення показників дохідної частини загального фонду державного 
бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток підприємств, 
акцизного податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2501150/

-1187- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту збільшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Щорічна разова грошова 
допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та 
соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною» (код 2501150) на 300.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1188- Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)

У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 
«Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам 
нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають 
особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною» (КПКВК 
2501150) на 300.000 тис. грн (змінивши цифри «1.382.540,6» цифрами 
«1.682.540,6»), зокрема спрямувавши кошти для виплати учасникам 
антитерористичної операції допомоги до 5 травня на виконання 
судових рішень.

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань можуть 
бути податкові надходження, акцизи, а також залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2501150/

-1189- Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)

У додатку №3 Міністерству соціальної політики України збільшити 
плановий обсяг асигнувань за програмою «Щорічна разова грошова 
допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та 
соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною» (код 2501150) на 300.000,0 тис. грн., 
(змінивши цифри "1.382.540,6" цифрами "1.682.540,6"), в тому числі 
спрямувавши кошти для виплати учасникам антитерористичної 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2501150/
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операції допомоги до 5 травня на виконання судових рішень, а також 
збільшивши відповідні арифметичні підсумки загального обсягу 
асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань за 
викладеними пропозиціями можуть бути податкові надходження, 
акцизи, а також залишки коштів загального та спеціального фондів 
державного бюджету на початок року. З урахуванням зазначеного, 
передбачити відповідні зміни до статті 1 проекту Закону «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік». 

-1190- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
У додатку №3 збільшити асигнування Міністерству соціальної 

політики України (загальнодержавні видатки та кредитування) по 
програмі «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і 
жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які 
мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною» на 
6.217.459,4 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1191- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2501150 
«Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам 
нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають 
особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною» цифри 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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«1.382.540,6» тис грн замінити на цифри «2.082.000,0» тис грн. 

-1192- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам 
нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають 
особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (код 
2501150) на 6.217.459,4 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1193- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам 
нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають 
особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (код 
2501150) на 6.217.459,4 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1194- Комітет з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Передбачити на виплату щорічної разової грошової допомоги 
ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальної 
допомоги особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, не менше 7,6 млрд грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1195- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
У додатку №3 збільшити асигнування Міністерству соціальної 

політики України (загальнодержавні видатки та кредитування) по 
програмі «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і 
жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які 
мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною» на 
6.217.459,4 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1196- Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
Збільшити видатки за загальним фондом за бюджетною програмою 

«Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам 
нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають 
особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною» (КПКВК 
2501150) на 186.429,6 тис. грн.

Джерелом покриття таких видатків пропонується визначити 
збільшення доходів за програмою «Кошти, що перераховуються 
Національним банком України відповідно до Закону України «Про 
Національний банк України» (КПКВК 21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2501150/

-1197- Комітет з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Передбачити 15 млрд грн на виплату ветеранам війни недоплаченої 
у 2020-2021 роках грошової допомоги до 5 травня. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

541. 2501160 Довічні державні стипендії 7 471,3 7 471,3  -1198- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

2501160 на 1.868,2 тис.грн.
Запропоновані додаткові видатки можуть бути покриті за рахунок 

збільшення показників дохідної частини загального фонду державного 
бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток підприємств, 

Відхилено
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акцизного податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

-1199- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

Визначити відповідальним виконавцем бюджетної програми за 
кодом 2501160 Національну соціальну сервісну службу України. 

Відхилено

542. 2501180 Виплата соціальних стипендій 
студентам (курсантам) закладів 
фахової передвищої та вищої 
освіти

985 056,7 985 056,7  -1200- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Кабінету Міністрів України при доопрацюванні законопроекту 
передбачити видатки в сумі 2137,6 млн грн по програмі 2501180 
«Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів 
фахової перед вищої та вищої освіти». 

Відхилено

-1201- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)

За кодом 2501180 передбачити видатки у обсязі 2.137,6 млн.грн з 
урахуванням очікуваних фактичних розмірів прожиткових мінімумів, 
що дасть можливість відновити розміри стипендій, які були не 
конституційно зменшені. 

Відхилено

543. 2501190 Надання одноразової грошової 
допомоги членам сімей осіб, 
смерть яких пов'язана з участю в 
масових акціях громадського 

3 524,6 3 524,6  -1202- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть 
яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що 

Відхилено
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протесту, що відбулися у період 
з 21 листопада 2013 року по 21 
лютого 2014 року, та особам, які 
отримали тілесні ушкодження, 
побої, мордування під час участі 
в зазначених акціях

відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, та 
особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час 
участі в зазначених акціях» (код 2501190) на 2.500.000 тис. грн. 

-1203- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть 
яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що 
відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, та 
особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час 
участі в зазначених акціях» (код 2501190) на 2.500.000 тис. грн. 

Відхилено

544. 2501200 Соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

2 828 379,9 2 828 379,9  -1204- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Збільшити видатки за кодом 2501200 до рівня, який забезпечить 

виконання Рішення Конституційного Суду України у цій сфері. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2501200/

-1205- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону збільшити видатки за бюджетною 
програмою «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2501200/
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Чорнобильської катастрофи» (КПКВК 2501200) до - до рівня, який 
забезпечить виконання Рішення Конституційного Суду України у цій 
сфері. 

-1206- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
В додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 2501200 

"Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи" збільшити плановий обсяг асигнувань на 
300.000 тис грн, змінивши цифри "2.828.379,9" цифрами "3.128.379,9", 
а також збільшивши відповідні арифметичні підсумки загального 
обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 
НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2501200/

-1207- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» (код 2501200) на 648.670,2 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1208- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» (код 2501200) на 648.670,2 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1209- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
    Н.д.Бабенко М.В. (Реєстр.картка №90)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
    Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Кучер М.І. (Реєстр.картка №17)
    Н.д.Ковальов О.І. (Реєстр.картка №51)
    Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
    Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)

Збільшити бюджетні призначення за бюджетною програмою 
«Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» (код 2501200) на 971.620,1 тис. грн, 
визначивши загальний обсяг видатків на рівні 3.800.000 тис. грн.

Для збалансування додаткових видатків пропонуємо на відповідну 
суму збільшити доходи загального фонду державного бюджету від 
надходжень Податку на додану вартість з ввезених на митну територію 
України товарів (код 14070000) в додатку № 1 до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2022 рік".

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2501200/

-1210- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216) Враховано частково
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Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 
2501200 на 2.240.927,3 тис.грн.

Запропоновані додаткові видатки можуть бути покриті за рахунок 
збільшення показників дохідної частини загального фонду державного 
бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток підприємств, 
акцизного податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2501200/

-1211- Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
Збільшити видатки за загальним фондом за бюджетною програмою 

«Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» (КПКВК 2501200) на 2.240.000 тис. грн.

Джерелом покриття таких видатків пропонується визначити 
збільшення доходів за програмою «Кошти, що перераховуються 
Національним банком України відповідно до Закону України «Про 
Національний банк України» (КПКВК 21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2501200/

-1212- Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

2501200 на 3.800 млн.грн. Запропоновані додаткові видатки можуть 
бути покриті за рахунок збільшення показників доходної частини 
загального фонду державного бюджету, а саме - доходів від податку 
на прибуток підприємств, акцизного податку із ввезених на митну 
територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, рентної плати за 
користування надрами для видобування природного газу, власних 
надходжень бюджетних установ.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2501200/

545. 2501230 Виплата пільг і житлових 
субсидій громадянам на оплату 
житлово-комунальних послуг, 
придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і 
скрапленого газу у грошовій 
формі

38 378 345,0 38 378 345,0  -1213- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
У законопроекті забезпечити збільшення видатків за програмою 

2501230 «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі» в сумі 55 
млрд грн замість передбачених 38,378 млрд грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1214- Н.д.Дубінський О.А. (Реєстр.картка №94)
Збільшити видатки на виплату пільг і житлових субсидій 

громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у 
грошовій формі (код програмної класифікації видатків та 
кредитування державного бюджету 2501230) на 4.060 млн. грн.

За рахунок зменшення видаткової частини бюджету за бюджетними 
програмами залишивши обсяг відповідних видатків на рівні 2021 року 
за КПКВК: 0410000 - на 170 млн. грн, 0901010 - на 2.000 млн.грн, 
1401010 - на 90 млн.грн, 2201010 - на 50 млн. грн, 2308010 - на 40 млн. 
грн, 2501010 - на 60 млн. грн, 2751010 - на 50 млн. грн, 2900000 - на 70 
млн. грн, 3501010 - на 50 млн. грн, 3501010 - на 200 млн. грн, 3507010 
- на 500 млн. грн, 3506010 - на 600 млн. грн, 3601010 - на 170 млн. грн, 
3806030 - на 100 млн. грн., 6321010 - на 100 млн. грн, 6331020 - на 180 
млн. грн, 6521010 - на 800 млн. грн, 6501010 - на 50 млн. грн, 6501010 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2501230/
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- на 50 млн. грн, зменшити субвенцію спеціального фонду на 
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 
на 5.000 млн. грн. 

-1215- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Збільшити бюджетні призначення за програмою «Виплата пільг і 
житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу у грошовій формі» на 32.058,5 млн грн (визначивши 
загальний обсяг видатків в обсязі 70.436,9 млн грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1216- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2501230/
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    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

У додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 2501230 «Виплата 
пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі» збільшити 
плановий обсяг асигнувань до 50 млрд грн, змінивши цифри 
"38.378.345,0" цифрами "50.000.000,0", а також збільшивши відповідні 
арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань головного 
розпорядника бюджетних коштів.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 20 млрд грн від збільшення частини прибутку 
Нацбанку, яка зараховується до державного бюджету, а також частина 
коштів, отриманих від МВФ у рамках допомоги країнам-учасницям 
МВФ у відновленні світової економіки, яка постраждала внаслідок 
пандемії коронавірусу. 

-1217- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту збільшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Виплата пільг і 
житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу у грошовій формі» (код 2501230) на 8.800.000 тис. 
грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1218- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Збільшити видатки за кодом 2501230 до 55 - 65 млрд.грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1219- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

2501230 на 2.468.835,6 тис.грн.
Запропоновані додаткові видатки можуть бути покриті за рахунок 

збільшення показників дохідної частини загального фонду державного 
бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток підприємств, 
акцизного податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2501230/

-1220- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)

Враховано частково
(доручення Уряду)
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    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону збільшити видатки за бюджетною 
програмою «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі» (КПКВК 
2501230) до 65.000.000 тис грн. 

-1221- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Збільшити видатки на виплату пільг і субсидій на житлово-

комунальні послуги, не менше 55 млрд гривень. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1222- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
    Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)
    Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
    Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
    Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
    Н.д.Бабенко М.В. (Реєстр.картка №90)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)

Збільшити видатки за бюджетною програмою «Виплата пільг і 
житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу у грошовій формі» (КПКВК 2501230) на 13.080.662,1 
тис. грн, визначивши загальний обсяг видатків в обсязі 51.459.007,1 
тис. гривень.

Для збалансування додаткових видатків пропонуємо на відповідну 
суму збільшити доходи загального фонду державного бюджету в 
додатку №1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 
2022 рік" від виявлення Рахунковою палатою додаткових резервів 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2501230/
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доходів загалом на 32,7 млрд. гривень, у тому числі: за рахунок 
надходжень податку на прибуток підприємств - 19,2 млрд. грн.; 
акцизного податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах - 11,3 млрд. грн.; рентної плати за користування надрами для 
видобування природного газу - 1,2 млрд. гривень. 

-1223- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Додатково передбачити 16, 6 млрд грн на виплату пільг і субсидій 
на житлово-комунальні послуги за КПКВК 2501230 «Виплата пільг і 
житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу у грошовій формі».

Встановити, що плата за житлово-комунальні послуги, газ, 
електроенергію не повинна перевищувати 15% доходів громадян. 
Повернутися таким чином до принципів реформування субсидій 2015 
року, включно з автоматичним призначенням і перерахунком субсидій 
без додаткових звернень. Заборонити органам влади вимагати у людей 
додаткові документи, довідки, декларації тощо, а також спростити 
доступ українців для отримання субсидій, зняти абсурдні обмеження 
для субсидіантів. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2501230/

-1224- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

Передбачити видатки за кодом 2501230 у обсязі 40.847.200 тис.грн, 
збільшивши на 2.468.855 тис.грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1225- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
В додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 2501230 "Виплата 

пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі" збільшити 
плановий обсяг асигнувань на 5.000.000 тис грн, змінивши цифри 
"38.378.345,0" цифрами "43.378.345,0", а також збільшивши відповідні 
арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань головного 
розпорядника бюджетних коштів.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 
НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2501230/

-1226- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-

Враховано частково
(доручення Уряду)
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комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі» (код 2501230) 
на 6.500.000,5 тис. грн. 

-1227- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі» (код 2501230) 
на 6.500.000,5 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1228- Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
Зменшити за загальним фондом видатки за кодом 2501230 

щонайменше на 3.170.636,4 тис. грн /пріоритетом держави має бути 
зменшення витрат громадян за комунальні послуги за рахунок 
енергоефективності, а не за рахунок відшкодування витрат/.

Відхилено

546. 2501240 Фінансова допомога Фонду 
соціального страхування 
України, для страхових виплат 
медичним працівникам 
державних і комунальних 
закладів охорони здоров`я та 
членам їх сімей внаслідок 
захворювання коронавірусною 
хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та її наслідками

251 970,0 251 970,0  -1229- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, для 
страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних 
закладів охорони здоров`я та членам їх сімей внаслідок захворювання 
коронавірусною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та її наслідками» (код 2501240) на 75.591 тис. грн. 

Відхилено

-1230- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, для 
страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних 
закладів охорони здоров`я та членам їх сімей внаслідок захворювання 
коронавірусною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та її наслідками» (код 2501240) на 75.591 тис. грн. 

Відхилено

-1231- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

2501240 на 210.984,6 тис.грн.
Запропоновані додаткові видатки можуть бути покриті за рахунок 

збільшення показників дохідної частини загального фонду державного 
бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток підприємств, 
акцизного податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Відхилено

-1232- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

Відхилено
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Передбачити видатки за кодом 2501240 у обсязі 462.954,6 тис.грн, 
збільшивши на 210.984,6 тис.грн та визначивши головним 
розпорядником цих коштів Міністерство охорони здоров’я України. 

547. 2501290 Забезпечення виконання рішень 
суду

100 000,0 100 000,0  -1233- Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
Збільшити видатки за кодом 2501290 на 6.087.138,999 тис. грн. 

Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
надходжень акцизного податку з вироблених в Україні лікеро-
горілчаної продукції, тютюну та тютюнових виробів, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, пального. 

Відхилено

-1234- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

2501290 на 2.909.951,2 тис.грн.
Запропоновані додаткові видатки можуть бути покриті за рахунок 

збільшення показників дохідної частини загального фонду державного 
бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток підприємств, 
акцизного податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Відхилено

548. 2501300 Заходи сприяння економічній 
самостійності малозабезпеченої 
сім'ї

94 867,5 94 867,5  -1235- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 передбачити нову бюджетну програму Міністерству 

економіки, України «Заходи сприяння економічній самостійності 
малозабезпеченої сім’ї» з обсягом 300.000 тис. грн. 

Відхилено

-1236- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 передбачити нову бюджетну програму Міністерству 

економіки, України «Заходи сприяння економічній самостійності 
малозабезпеченої сім’ї» з обсягом 300.000 тис. грн. 

Відхилено

549. 2501350 Оздоровлення і відпочинок 
дітей, які потребують особливої 
уваги та підтримки, в дитячих 
закладах оздоровлення та 
відпочинку вищої категорії, які 
розташовані в гірських районах 
(районах, в яких розташовані 
населені пункти, віднесені до 
категорії гірських)

150 000,0 150 000,0  -1237- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

За кодом 2501350:
визначити відповідальним виконавцем цієї бюджетної програми 

Національну соціальну сервісну службу України;
найменування бюджетної програми викласти в такій редакції: 

«Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та 
підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої 
категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких 
розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських), на 
узбережжі Чорного та Азовського морів». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
найменування 
бюджетної програми/

-1238- Н.д.Струневич В.О. (Реєстр.картка №264)
Найменування бюджетної програми за кодом 2501350 викласти в 

редакції: «Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої 
уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 
вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких 
розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських), на 
узбережжі Чорного і Азовського морів». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
найменування 
бюджетної програми/

-1239- Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127) Враховано частково
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Найменування бюджетної програми за кодом 2501350 викласти в 
редакції: «Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої 
уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 
вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких 
розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських), на 
узбережжі Чорного та Азовського морів». 

(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
найменування 
бюджетної програми/

-1240- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
найменування бюджетної програми за кодом 2501350 викласти в 

такій редакції: «Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують 
особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах 
(районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії 
гірських), на узбережжі Чорного та Азовського морів». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
найменування 
бюджетної програми/

-1241- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Кабінету Міністрів України при доопрацюванні законопроекту 
назву бюджетної програми «Оздоровлення і відпочинок дітей, які 
потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в 
гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, 
віднесені до категорії гірських)» (код 2501350) викласти у такій 
редакції: «Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої 
уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 
вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких 
розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських) або в 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
найменування 
бюджетної програми/
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інших регіонах України, на узбережжі Чорного та Азовського морів» 
та збільшити видатки по даній програмі на 30 млн грн, визначивши 
загальні бюджетні призначення в обсязі 180 млн грн. 

-1242- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)

За кодом 2501350 найменування бюджетної програми викласти в 
такій редакції: «Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують 
особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах 
(районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії 
гірських) або в інших регіонах України, на узбережжі Чорного та 
Азовського морів» та збільшити видатки до 180 млн.грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
найменування 
бюджетної програми/

-1243- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Назву бюджетної програми 2501350 викласти в такій редакції, , 
Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та 
підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої 
категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких 
розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських), на 
узбережжі Чорного та Азовського морів”. Зміна назви бюджетної 
програми сприятиме підвищенню конкуренції на ринку надання 
послуг, забезпечить покращення якості послуг, а також дасть змогу 
охопити більшу кількості дітей послугами з оздоровлення та 
відпочинку. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
найменування 
бюджетної програми/

-1244- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та 
підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої 
категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких 
розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських)» (код 
2501350) на 45.700,5 тис. грн. 

Відхилено

-1245- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

Відхилено
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«Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та 
підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої 
категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких 
розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських)» (код 
2501350) на 45.700,5 тис. грн. 

550. 2501450 Оздоровлення і відпочинок 
дітей, які потребують особливої 
уваги та підтримки, в дитячих 
оздоровчих таборах МДЦ 
"Артек" і ДЦ "Молода Гвардія" 

296 801,4 296 801,4  -1246- Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
Збільшити видатки розвитку за кодом 2501450 на 45.478,8 тис.грн 

на придбання путівок для оздоровлення та відпочинку дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у ДП «УДЦ 
«Молода гвардія» і у ДП «МДЦ «Артек». 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1247- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

2501450 на 45.478,4 тис.грн.
Запропоновані додаткові видатки можуть бути покриті за рахунок 

збільшення показників дохідної частини загального фонду державного 
бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток підприємств, 
акцизного податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2501450/

-1248- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 2501450 на 45.478,4 
тис. грн для виконання вимог Закону України «Про державну 
підтримку та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і 
«Молода гвардія». 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1249- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

Визначити відповідальним виконавцем бюджетної програми за 
кодом 2501450 Національну соціальну сервісну службу України. 

Відхилено

-1250- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

Враховано частково
(доручення Уряду)
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Передбачити видатки за кодом 2501450 у обсязі 342.279,8 тис.грн, 
збільшивши на 45.478,4 тис.грн. 

-1251- Н.д.Галайчук В.С. (Реєстр.картка №268)
За кодом 2501450:
найменування бюджетної програми викласти в такій редакції: 

«Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та 
підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ «Артек», ДЦ «Молода 
Гвардія» і «Табір відпочинку, оздоровлення та патріотичного 
виховання дітей та молоді в Карпатах «Соколята»;

збільшити видатки споживання за загальним фондом за цією 
бюджетною програмою на 120 млн.грн, спрямувавши їх на табір 
відпочинку та оздоровлення «Соколята», за рахунок збільшення 
доходів загального фонду державного бюджету за кодом 11020000 
«Податок на прибуток підприємств» на 120 млн.грн. 

Відхилено

-1252- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

2501450 на 73.764,4 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1253- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

2501450 на 73.764,4 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1254- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2501450/
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Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
У додатку 3 до проекту Закону бюджетну програму КПКВК 

2501450 викласти в такій редакції «Оздоровлення і відпочинок дітей, 
які потребують особливої уваги та підтримки, дітей, які постраждали 
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, в дитячих оздоровчих 
таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія» збільшивши видатки до 
500.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

551. 2501470 Санаторно-курортне лікування 
ветеранів війни, осіб, на яких 
поширюється чинність законів 
України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального 
захисту», «Про жертви 
нацистських переслідувань» та 
осіб з інвалідністю

441 338,8 435 738,8 5 600,0 -1255- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких 
поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських 
переслідувань» та осіб з інвалідністю» (код 2501470) на 230.000 тис. 
грн. 

Відхилено

-1256- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких 
поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських 
переслідувань» та осіб з інвалідністю» (код 2501470) на 230.000 тис. 
грн. 

Відхилено

-1257- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)

Відхилено
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    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону збільшити видатки за бюджетною 
програмою «Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на 
яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських 
переслідувань» та осіб з інвалідністю» (КПКВК 2501470) до 600.000 
тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

552. 2501480 Надання щомісячної адресної 
допомоги внутрішньо 
переміщеним особам для 
покриття витрат на проживання, 
в тому числі на оплату житлово-
комунальних послуг

3 051 573,3 3 051 573,3  -1258- Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)

Збільшити видатки за кодом 2501480 на 1.200 тис. грн. 

Відхилено

-1259- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)

Відхилено
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    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 збільшити видатки за бюджетною програмою КПКВК 
2311500 «Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі 
на оплату житлово-комунальних послуг» на 212.400 тис.грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-1260- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним 
особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг» (код 2501480) на 700.000 тис. грн. 

Відхилено

-1261- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним 
особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг» (код 2501480) на 700.000 тис. грн. 

Відхилено

-1262- Н.д.Новинський В.В. (Реєстр.картка №57)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Шенцев Д.О. (Реєстр.картка №176)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Магомедов М.С. (Реєстр.картка №45)
    Н.д.Магера С.В. (Реєстр.картка №58)

Збільшити на 2.000.000 тис. грн видатки за КПКВК 2501480 
«Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним 
особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг» (головний розпорядник Міністерство 
соціальної політики України КПКВК 2500000) встановивши їх у 
розмірі 5.051.573,3 тис. грн.

Джерелом покриття таких видатків пропонуємо визначити за 
рахунок зменшення видатків на фінансування дорожнього 
господарства (КПКВК 3111020 «Розвиток мережі та утримання 
автомобільних доріг загального користування державного значення»). 

Відхилено
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553. 2501490 Реалізація пілотного проекту 
"Розвиток соціальних послуг"

25 000,0 25 000,0  -1263- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

Визначити відповідальним виконавцем бюджетної програми за 
кодом 2501490 Національну соціальну сервісну службу України. 

Відхилено

-1264- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки розвитку за бюджетною 

програмою «Реалізація пілотного проекту «Розвиток соціальних 
послуг»« (код 2501490) на 10.000 тис. грн. 

Відхилено

-1265- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки розвитку за бюджетною 

програмою «Реалізація пілотного проекту «Розвиток соціальних 
послуг»« (код 2501490) на 10.000 тис. грн. 

Відхилено

-1266- Н.д.Третьякова Г.М. (Реєстр.картка №278)
Збільшити видатки за кодом 2501490 з 25 млн.грн до 100 млн.грн. 

Відхилено

554. 2501570 Виплата матеріальної допомоги 
військовослужбовцям, 
звільненим з  військової 
строкової служби

82 313,5 82 313,5  

555. 2501630 Модернізація системи 
соціальної підтримки населення 
України

400 000,0  400 000,0 -1267- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

2501630 на 50.000 тис. грн. 

Відхилено

-1268- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

2501630 на 50.000 тис. грн. 

Відхилено

-1269- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки розвитку за спеціальним фондом за кодом 

2501630 на 1.087.945,9 тис.грн.
Запропоновані додаткові видатки можуть бути покриті за рахунок 

збільшення показників дохідної частини загального фонду державного 
бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток підприємств, 
акцизного податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Відхилено

-1270- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

Передбачити видатки за спеціальним фондом за кодом 2501630 у 
обсязі 1.487.945,9 тис.грн, збільшивши на 1.087.945, 9 тис.грн, 
зокрема:

- для створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) 
інформаційної системи управління - 42.900 тис. грн;

- для створення корпоративної мережі Мінсоцполітики - 74.360 тис. 
грн;

- для забезпечення комп’ютерним обладнанням та стандартним 
програмним забезпеченням центрів обробки даних Мінсоцполітики - 
806.520 тис. грн;

Відхилено
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- для технічного переоснащення приміщень та інженерного 
забезпечення центрів обробки даних Мінсоцполітики - 28.600 тис.грн;

- для оснащення комп’ютерним обладнанням та меблями фахівців 
Національної соціальної сервісної служби регіонального та 
субрегіонального рівнів - 135.565,9 тис.грн, в тому числі: для 
оснащення 1134 робочих місць фахівців регіонального рівня - 74.094,3 
тис.грн та для оснащення 120 офісів і 538 робочих місць на 
субрегіональному рівні - 61.471,6 тис.грн. 

556. 2506000 Пенсійний фонд України 200 631 211,1 200 631 211,1  -1271- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)

Передбачити нові бюджетні програми:
«Пенсійні виплати за рішеннями міжнародних судів та судів 

України» у обсязі 8.545 млн.грн;
«Пенсійні виплати та щомісячного довічного грошового 

утримання, які не виплачено до місяця їх відновлення внутрішньо 
переміщеним особам» у обсязі 6.097,3 млн.грн. 

Відхилено

-1272- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Кабінету Міністрів України при доопрацюванні законопроекту 
передбачити нову бюджетну програму «Пенсійні виплати за 
рішеннями міжнародних судів та судів України» в обсязі 8545 млн грн. 

Відхилено

-1273- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)

Відхилено
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    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Кабінету Міністрів України при доопрацюванні законопроекту 
передбачити нову бюджетну програму «Пенсійні виплати та 
щомісячного довічного грошового утримання», які не виплачено до 
місяця їх відновлення внутрішньо переміщеним особам» з видатками 
в обсязі 6097,3 млн грн. 

-1274- Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
Передбачити видатки споживання за новою бюджетною програмою 

«Погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішенням суду» 
(КПКВК 2506090) в обсязі 2.131.607,4 тис. грн., за рахунок зменшення 
на відповідну суму видатків споживання за бюджетною програмою 
«Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до 
пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів 
Пенсійного фонду» (КПКВК 2506080).

Джерелом покриття таких видатків пропонується визначити 
збільшення доходів за програмою «Кошти, що перераховуються 
Національним банком України відповідно до Закону України «Про 
Національний банк України» (КПКВК 21020000). 

Відхилено

-1275- Н.д.Третьякова Г.М. (Реєстр.картка №278)
Передбачити нову бюджетну програму «Адміністрування 

Пенсійним фондом України соціальних виплат» (код 2506090) у обсязі 
200 млн.грн. 

Відхилено

-1276- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

Передбачити видатки за новими бюджетними програмами, а саме:
«Погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду» 

в обсязі 2.131.607,4 тис.грн для забезпечення виплати пенсій у 

Відхилено
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розмірах, визначених на виконання рішень судів, та забезпечення 
гарантій, установлених статтею 113 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

«Виплата пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), 
які не виплачено за період до місяця їх відновлення, внутрішньо 
переміщеним особам» у обсязі 6.097.300 тис.грн для забезпечення 
виплат внутрішньо переміщеним особам за попередні періоди. 

557. 2506080 Фінансове забезпечення виплати 
пенсій, надбавок та підвищень 
до пенсій, призначених за 
пенсійними програмами, та 
дефіциту коштів Пенсійного 
фонду

200 631 211,1 200 631 211,1  -1277- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Кабінету Міністрів України при доопрацюванні законопроекту 
передбачити розподіл бюджетної програми «Фінансове забезпечення 
виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за 
пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду» (код 
2506080) на дві окремі бюджетні програми з такими назвами «Дотація 
на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсії, призначених за 
різними пенсійними програмами» та «Покриття дефіциту коштів 
Пенсійного фонду України для виплати пенсій, при цьому по таких 
програмах передбачити додаткові видатки на:

- підвищення розміру мінімальної пенсії за віком до очікуваного 
фактичного розміру прожиткового мінімуму для пенсіонерів та осіб з 
інвалідністю у 2022 році;

- індексацію пенсій з 1 січня 2022 року при перевищенні 1% індексу 
інфляції;

- осучаснення пенсійних виплат відповідно до частини другої статті 
42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування;

Відхилено
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- підвищення мінімальної пенсії за віком пенсіонерам, які досягли 
65 років;

- підвищення пенсійних виплат військовослужбовцям, особам 
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції), 
поліцейським та деяким іншим особам, призначених відповідно до 
постанови КМУ від 14.08.2021 № 713 «Про додатковий соціальний 
захисту окремих категорій громадян»;

- виконання постанови Верховного Суду України від 18.03.2020 № 
240/4937/18 та Рішення Великої палати Конституційного суду України 
від 17.07.2020 № 6-р/2018 щодо пенсійних виплат громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в сумі 3912 млн 
грн;

- збільшення розмірів пенсійних виплат внутрішньо переміщеним 
особам в сумі 1908 млн грн. 

-1278- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
У законопроекті у соціальній сфері збільшити бюджетні видатки на 

2022 рік Пенсійному Фонду України для фінансового забезпечення 
виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за 
пенсійними програмами, та дефіциту Пенсійному фонду з 
200.631.211,1 тис. грн до 207.861.211,1 тис грн, з метою забезпечення 
фінансування перерахунку (осучаснення) пенсій, призначених за 
окремими законодавчими актами, які фінансуються з коштів 
державного бюджету, зокрема, державним службовцям, науковцям та 
іншим, передбачених проектом Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо удосконалення пенсійного 
законодавства», реєстр. № 4668 від 28.01.2021 р., прийнятим за основу 
із скороченим строком підготовки до другого читання. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2506080/

-1279- Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
Збільшити видатки за кодом 2506000 на 5.000 млн.грн для 

забезпечення виконання рішення Конституційного суду України №-1 
від 07 квітня 2021 року. Запропоновані додаткові видатки можуть бути 
покриті за рахунок збільшення показників доходної частини 
загального фонду державного бюджету, а саме - доходів від податку 
на прибуток підприємств, акцизного податку із ввезених на митну 
територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, рентної плати за 
користування надрами для видобування природного газу, власних 
надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2506080/

-1280- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2506080/
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    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Пропонується на суму 7,23 млрд грн збільшити видатки державного 
бюджету Пенсійному фонду України. 

-1281- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Передбачити додаткові кошти за КПКВК 2506000 Пенсійному 
фонду у розмірі 15 млрд грн /забезпечити індексацію пенсій з 1 січня 
2022 року на 17%, виходячи з показників інфляції у 2021 році та 
прогнозу на 2022 рік/.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2506080/

-1282- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до 
пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів 
Пенсійного фонду» (код 2506080) на 50.000.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2506080/

-1283- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до 
пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів 
Пенсійного фонду» (код 2506080) на 50.000.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2506080/

-1284- Н.д.Новинський В.В. (Реєстр.картка №57)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Шенцев Д.О. (Реєстр.картка №176)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
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    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Магомедов М.С. (Реєстр.картка №45)
    Н.д.Магера С.В. (Реєстр.картка №58)

Збільшити на 50.000.000 тис. грн видатки за КПКВК 2506080 
«Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до 
пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів 
Пенсійного фонду» (головний розпорядник Пенсійний фонд України 
КПКВК 2506000) встановивши їх у розмірі 250.631.211,1 тис. грн (для 
виплат пенсій у мінімальному розмірі 3.717 грн з 01.01.2022 року).

Джерелом покриття таких видатків пропонуємо визначити за 
рахунок зменшення видатків на фінансування дорожнього 
господарства (КПКВК 3111020 «Розвиток мережі та утримання 
автомобільних доріг загального користування державного значення»). 

видатків за кодом 
2506080/

-1285- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Збільшити видатки за кодом 2506080 до 207.861.211,1 тис.грн з 

метою забезпечення фінансування перерахунку (осучаснення) пенсій, 
призначених за окремими законодавчими актами, які фінансуються з 
коштів державного бюджету, зокрема, державним службовцям, 
науковцям та іншим, передбачених проектом Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 
пенсійного законодавства», реєстр. №4668 від 28.01.2021 р., 
прийнятим за основу із скороченим строку підготовки до другого 
читання. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2506080/

-1286- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)

Здійснити розподіл видатків за кодом 2506080 на дві бюджетні 
програми: «Дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до 
пенсії, призначених за різними пенсійними програмами» та «Покриття 
дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій» та 
передбачити за цими бюджетними програмами:

- додаткові видатки на підвищення розміру мінімальної пенсії за 
віком до очікуваного фактичного розміру прожиткового мінімуму для 
пенсіонерів та осіб з інвалідністю у 2022 році;

- додаткові видатки на індексацію пенсій з 1 січня 2022 року при 
перевищенні одного відсотку індексу інфляції;

- додаткові видатки на осучаснення пенсійних виплат відповідно до 
частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» більше ніж на 35,3 млрд.грн;

- додаткові видатки для підвищення мінімальної пенсії за віком 
пенсіонерам, які досягли 65 років, у розмірі не менше ніж на 40 
відсотків;

- додаткові видатки на підвищення пенсійних виплат 
військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу 
органів внутрішніх справ(міліції), поліцейським та деяким іншим 
особам, призначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 14.08.2021 №713 «Про додатковий соціальний захисту 
окремих категорій громадян» в сумі 54.111,8 млрд.грн;

- додаткові видатки на підвищення пенсій працюючим пенсіонерам 
з 1 квітня 2022 року в сумі 725 млн.грн;

Відхилено
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- додаткові видатки на виконання постанови Верховного Суду 
України від 18.03.2020 №240/4937/18 та Рішення Великої палати 
Конституційного суду України від 17.07.2020 №6-р/2018 щодо 
пенсійних виплат громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи в сумі 3.912 млн. грн;

- додаткові видатки для збільшення розмірів пенсійних виплат 
внутрішньо переміщеним особам в сумі 1.908 млн.грн;

- додаткові видатки з урахуванням підвищення щомісячних 
компенсаційних виплати з 1 липня 2022 року особам, яким 
виповнилося 70 років до досягнення 75 років, у розмірі не менше 350 
грн.». 

-1287- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

2506080 на 64.189.888,4 тис.грн.
Запропоновані додаткові видатки можуть бути покриті за рахунок 

збільшення показників дохідної частини загального фонду державного 
бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток підприємств, 
акцизного податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2506080/

-1288- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)

Враховано частково
(доручення Уряду)
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    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
У додатку 3 до проекту Закону збільшити видатки за бюджетною 

програмою «Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та 
підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та 
дефіциту коштів Пенсійного фонду» (КПКВК 2506080) до 
207.861.211,1 тис грн. 

-1289- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
    Н.д.Бабенко М.В. (Реєстр.картка №90)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
    Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Кучер М.І. (Реєстр.картка №17)
    Н.д.Ковальов О.І. (Реєстр.картка №51)
    Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
    Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)

Збільшити бюджетні призначення за бюджетною програмою 
«Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до 
пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів 
Пенсійного фонду» (код 2506080) на 5.000.000 тис. грн для 
забезпечення виконання рішення Конституційного суду України №1р 
від 07 квітня 2021 року у повному обсязі, а також на виконання 
пропозицій ВГОІ "СЧУ" стосовно поліпшення пенсійного 
забезпечення ліквідаторів і потерпілих.

Для збалансування додаткових видатків пропонуємо на відповідну 
суму збільшити доходи загального фонду державного бюджету від 
надходжень Податку на додану вартість з ввезених на митну територію 
України товарів (код 14070000) в додатку № 1 до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2022 рік".

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2506080/

-1290- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
За КПКВК 2506080 "Фінансове забезпечення виплати пенсій, 

надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними 
програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду" збільшити 
плановий обсяг асигнувань на 150.000.000 тис грн, змінивши цифри 
"200.631.211,1» цифрами "350.631.211,1", а також збільшивши 
відповідні арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань 
головного розпорядника бюджетних коштів.

Джерело перегляду (збільшення) вказаного базового соціального 
стандарту має бути віднайдене Кабінетом Міністрів України або за 
рахунок встановлення в бюджеті реальних прогнозованих надходжень 
доходів (так, наприклад, лише у першому півріччі 2021 року план 
доходів загального фонду державного було перевиконано на 23.7 млрд 
грн), або за рахунок скорочення видатків на утримання державного 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
2506080/
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апарату. 

-1291- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

Збільшити видатки за кодом 2506080 на 64.189.888,4 тис.грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

558. 2507000 Фонд соціального захисту осіб 
з інвалідністю

2 468 776,6 2 263 636,0 205 140,6 -1292- Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
Збільшити видатки за кодом 2507000 на 15.000.000 грн з метою 

повного погашення усієї заборгованості особам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи за дороговартісне лікування. 
Запропоновані додаткові видатки можуть бути покриті за рахунок 
збільшення показників доходної частини загального фонду 
державного бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток 
підприємств, акцизного податку із ввезених на митну територію 
України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються 
в електронних сигаретах, рентної плати за користування надрами для 
видобування природного газу, власних надходжень бюджетних 
установ. 

Відхилено

-1293- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Кабінету Міністрів України при доопрацюванні законопроекту 
передбачити Фонду соціального захисту інвалідів нову бюджетну 
програму «Фінансова підтримка невиробничої сфери Українського 
товариства сліпих та Українського товариства глухих» із обсягом 
бюджетних призначень 43 млн грн. 

Відхилено

-1294- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194) Відхилено
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Додаток 3 до законопроекту доповнити новою бюджетною 
програмою за КПКВК 25070хх "Фінансова підтримка невиробничої 
сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства 
глухих" встановивши асигнування за загальним фондом у обсязі 
43.000 тис грн, збільшивши арифметичні підсумки загального обсягу 
асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Додаткові асигнування дозволять запобігти ліквідації робочих міст 
та уникнути масового скорочення осіб з інвалідністю у невиробничій 
соціально-реабілітаційній структурі Українського товариства.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 
НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

-1295- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)

Передбачити нову бюджетну програму «Фінансова підтримка 
невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського 
товариства глухих» (код 2507021) у обсязі 43.000 тис.грн. 

Відхилено

559. 2507020 Фінансова підтримка 
громадських об’єднань осіб з 
інвалідністю

91 426,0 91 426,0  -1296- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

Передбачити видатки за кодом 2507020 у обсязі 150.000 тис.грн, 
збільшивши на 58.574 тис.грн. 

Відхилено

-1297- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки споживання загального фонду за 

бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань 
осіб з інвалідністю» (код 2507020) на 25.000 тис. грн. 

Відхилено

-1298- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки споживання загального фонду за 

бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань 
осіб з інвалідністю» (код 2507020) на 25.000 тис. грн. 

Відхилено

-1299- Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

2507020 на 8.574 тис. грн за рахунок зменшення видатків розвитку 
загального фонду за кодом 3401220 на 8.574 тис.грн. 

Відхилено

-1300- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
    Н.д.Бабенко М.В. (Реєстр.картка №90)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
    Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Кучер М.І. (Реєстр.картка №17)

Відхилено
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    Н.д.Ковальов О.І. (Реєстр.картка №51)
    Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
    Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)

В межах загальної суми видатків споживання бюджетної програми 
«Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» 
(код 2507020) виділити 43.000 тис. грн окремим рядком: «в тому числі 
фінансова підтримка невиробничої сфери Українського товариства 
сліпих та Українського товариства глухих».

Для збалансування додаткових видатків пропонуємо на відповідну 
суму збільшити доходи загального фонду державного бюджету від 
надходжень Податку на додану вартість з ввезених на митну територію 
України товарів (код 14070000) в додатку № 1 до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2022 рік".

-1301- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону збільшити видатки за бюджетною 
програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з 
інвалідністю» (КПКВК 2507020) на 43.000 тис грн, передбачивши 
зазначені кошти на фінансову підтримку невиробничої сфери 
Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих. 

Відхилено

-1302- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353) Відхилено
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Збільшити видатки за кодом 2507020 на 43.000 тис.грн. 

-1303- Н.д.Кондратюк О.К. (Реєстр.картка №391)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

2507020 на 43.000 тис.грн для фінансової підтримки невиробничої 
сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства 
глухих, а найменування відповідної бюджетної програми доповнити 
словами «в тому числі фінансова підтримка невиробничої сфери 
Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих». 
Збільшення видатків покрити за рахунок додаткових надходжень від 
приватизації державного майна (код 500000), податкових надходжень, 
акцизів, доходів Національного банку України (код 21020000), 
залишків коштів загального і спеціального фондів державного 
бюджету на початку року. 

Відхилено

-1304- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Северин С.С. (Реєстр.картка №39)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

За кодом 2507020 передбачити окремий рядок «у тому числі 
фінансова підтримка підприємств і організацій невиробничої сфери 
Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих» у 
обсязі 43.000 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 14020600. 

Відхилено

-1305- Н.д.Бабенко М.В. (Реєстр.картка №90)
За кодом 2507020 передбачити окремий рядок: «в тому числі 

фінансова підтримка невиробничої сфери Українського товариства 
сліпих та Українського товариства глухих в сумі 43.000 тис.грн без 
збільшення граничного обсягу видатків. 

Відхилено

560. 2507030 Заходи із соціальної, трудової та 
професійної реабілітації осіб з 
інвалідністю

2 102 705,9 1 897 696,3 205 009,6 -1306- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з 
інвалідністю» (код 2507030) на 737.373,1 тис. грн., у тому числі: 
638.401,3 тис. грн. - на забезпечення осіб з інвалідністю технічними та 
іншими засобами реабілітації; 85.498,2 тис. грн. - на санаторно-
курортне лікування осіб з інвалідністю з наслідками травм і 
захворюваннями хребта та спинного мозку; 13.473,6 тис. грн. - на 
обслуговування осіб з інвалідністю в стаціонарах первинного та 
складного протезування при казенних та державних протезно-
ортопедичних підприємствах. 

Відхилено

-1307- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з 
інвалідністю» (код 2507030) на 737.373,1 тис. грн., у тому числі: 
638.401,3 тис. грн. - на забезпечення осіб з інвалідністю технічними та 
іншими засобами реабілітації; 85.498,2 тис. грн. - на санаторно-
курортне лікування осіб з інвалідністю з наслідками травм і 

Відхилено
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захворюваннями хребта та спинного мозку; 13.473,6 тис. грн. - на 
обслуговування осіб з інвалідністю в стаціонарах первинного та 
складного протезування при казенних та державних протезно-
ортопедичних підприємствах. 

-1308- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону збільшити видатки за бюджетною 
програмою «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації 
осіб з інвалідністю» (КПКВК 2507030) до 2.500.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

Відхилено

-1309- Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)

У додатку №3 збільшити видатки за бюджетною програмою 
«Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з 
інвалідністю» (КПКВК 2507030) на 150.000 тис. грн для фінансування 

Відхилено
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закупівлі транспортних засобів спеціалізованого призначення для 
забезпечення перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, 
які мають порушення опорно-рухового апарату, порушення зору, 
інтелектуальні та психічні порушення, та інших маломобільних груп 
населення.

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань можуть 
бути податкові надходження, акцизи, а також залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року. 

-1310- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
    Н.д.Бабенко М.В. (Реєстр.картка №90)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
    Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Кучер М.І. (Реєстр.картка №17)
    Н.д.Ковальов О.І. (Реєстр.картка №51)
    Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
    Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)

Збільшити бюджетні призначення за бюджетною програмою 
«Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з 
інвалідністю» (код 2507030) на 15.000 тис. грн з метою повного 
погашення усієї заборгованості чорнобильцям за дороговартісне 
лікування.

Для збалансування додаткових видатків пропонуємо на відповідну 
суму збільшити доходи загального фонду державного бюджету від 
надходжень Податку на додану вартість з ввезених на митну територію 
України товарів (код 14070000) в додатку № 1 до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2022 рік".

Відхилено

561. 2507040 Забезпечення діяльності Фонду 
соціального захисту осіб з 
інвалідністю

144 622,1 144 491,1 131,0

562. 2507100 Реабілітація дітей з інвалідністю 130 022,6 130 022,6  -1311- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Реабілітація дітей з інвалідністю» (код 2507100) на 47.678,5 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1312- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Реабілітація дітей з інвалідністю» (код 2507100) на 47.678,5 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1313- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
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    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону збільшити видатки за бюджетною 
програмою «Реабілітація дітей з інвалідністю» (КПКВК 2507100) до 
300.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: - зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

видатків за кодом 
2507100/

-1314- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2507100/
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    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Збільшити фінансування видатків розвитку загального фонду за 
найменуванням видатків «Реабілітація дітей з інвалідністю» (КПКВК 
2507100) на 569.977,4 тис грн (визначивши загальне фінансування на 
рівні 700.000 тис грн). Забезпечити фінансування шляхом зменшення 
видатків розвитку загального фонду «Забезпечення медичних заходів 
окремих державних програм та комплексних заходів програмного 
характеру» (КПКВК 2301400) на 500.000 тис грн; видатків розвитку 
загального фонду «Розвиток фізичної культури, спорту вищих 
досягнень та резервного спорту» (КПКВК 3401220) на 569.977,4 тис 
грн. 

-1315- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

2507100 на 735.664,9 тис.грн.
Запропоновані додаткові видатки можуть бути покриті за рахунок 

збільшення показників дохідної частини загального фонду державного 
бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток підприємств, 
акцизного податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2507100/

-1316- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 2507100 на 735.664,9 
тис. грн для повного охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними 
послугами та забезпечення їх інтеграції у суспільство. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1317- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

Передбачити видатки за кодом 2507100 у обсязі 865.687,5 тис.грн, 
збільшивши на 735.664,9 тис.грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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-1318- Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2507100 на 

735.664,9 тис.грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

563. 2509000 Національна соціальна сервісна 
служба України

160 634,3 160 634,3  

564. 2509010 Керівництво та управління у 
сфері реалізації політики щодо 
соціального захисту населення 
та захисту прав дітей

160 634,3 160 634,3  -1319- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2509010 
«Керівництво та управління у сфері реалізації політики щодо 
соціального захисту населення та захисту прав дітей» зменшити 
видатки на 48.190,3 тис грн. 

Відхилено

-1320- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері реалізації політики щодо соціального захисту 
населення та захисту прав дітей» (код 2509010) на 76.268,2 тис. грн. 

Відхилено

-1321- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки за кодом 2509010 на 266.857,2 тис.грн. (з них: 

видатки споживання - на 230.980 тис.грн (в тому числі оплата праці - 
164.003,6 тис.грн), видатки розвитку - на 35.877,2 тис.грн).

Запропоновані додаткові видатки можуть бути покриті за рахунок 

Відхилено
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збільшення показників дохідної частини загального фонду державного 
бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток підприємств, 
акцизного податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

-1322- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

Передбачити видатки за кодом 2509010 у обсязі 266.857,2 тис.грн, 
збільшивши на 106.222,9 тис.грн (з урахуванням встановленої 
граничної чисельності 1 265 штатних одиниць). 

Відхилено

565. 2510000 Міністерство соціальної 
політики України 
(загальнодержавні видатки та 
кредитування)

1 045 920,8 1 045 920,8  -1323- Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)

У додатку №3 та №6 до законопроекту збільшити Міністерству 
соціальної політики України (код 2510000) плановий обсяг асигнувань 
на 150.000 тис. грн на покриття програм закупівлі транспортних 
засобів спеціалізованого призначення для забезпечення перевезення 
осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення 
опорно-рухового апарату, порушення зору, інтелектуальні та психічні 
порушення, та інших маломобільних груп населення, збільшивши 
відповідні арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань 
головного розпорядника бюджетних коштів.

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань за 
викладеними пропозиціями можуть бути податкові надходження, 
акцизи, а також залишки коштів загального та спеціального фондів 
державного бюджету на початок року. З урахуванням зазначеного, 
передбачити відповідні зміни до статті 1 проекту Закону «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік». 

Відхилено

566. 2511000 Міністерство соціальної 
політики України 
(загальнодержавні видатки та 
кредитування)

1 045 920,8 1 045 920,8  

567. 2511180 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм 
виховання, наближених до 
сімейних, підтримку малих 
групових будинків та 
забезпечення житлом дітей-

810 060,8 810 060,8  
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сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з 
їх числа

568. 2511240 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
створення мережі 
спеціалізованих служб 
підтримки осіб, які постраждали 
від домашнього насильства 
та/або насильства за ознакою 
статі

235 860,0 235 860,0  

569. 2600000 Міністерство з питань 
стратегічних галузей 
промисловості України

2 768 852,8 2 768 852,8  -1324- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Передбачити Міністерству з питань стратегічних галузей 

промисловості України за загальним фондом видатки розвитку за 
новою бюджетною програмою «Виконання робіт за державними 
цільовими програмами і державним замовленням у сфері авіаційної 
галузі, в тому числі Державної цільової науково-технічної програми 
розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки» у обсязі 
2.033.591 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
збільшення показників дохідної частини загального фонду державного 
бюджету, а саме надходжень податку на прибуток підприємств, 
акцизного податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/

-1325- Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №424)
Додаток №3 до проекту доповнити новою бюджетною програмою 

2601040 "Реалізація Державної цільової науково-технічної програми 
розвитку авіаційної промисловості" із видатками споживання 
загального фонду у розмірі 2.000.000 тис. грн.

За рахунок зменшення видатків за бюджетними програмами: 
0901010 "Здійснення прокурорської діяльності, підготовка та 
підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури" видатки на 
оплату праці загального фонду - на 1.169.071,3 тис. грн (приведення до 
рівня збільшення фонду оплати праці інших ЦОВВ на 6,2% порівняно 
з 2021 роком); 0901010 "Здійснення прокурорської діяльності, 
підготовка та підвищення кваліфікації працівників органів 
прокуратури" видатки розвитку загального фонду - на 46.317,5 тис. грн 
(встановлення розміру видатків розвитку на рівні 50% від 2021 року); 
1007020 "Забезпечення діяльності органів та установ Національної 
поліції України" видатки розвитку загального фонду - на 849.744,4 тис. 
грн (встановлення розміру видатків розвитку на рівні 50% від 2021 
року); 1211120 "Державні капітальні вкладення на розроблення та 
реалізацію державних інвестиційних проектів" видатки розвитку 
загального фонду - на 717.275 тис. грн (нова програма 2022 року - існує 
потреба в інших напрямках фінансування); 3506010 "Керівництво та 
управління у сфері митної політики" видатки розвитку загального 
фонду - на 400.000 тис. грн (залишити на рівні 2021 року); 6421010 
"Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань" видатки 
розвитку загального фонду - на 216.925,7 тис. грн (встановлення 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/
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розміру видатків розвитку на рівні 50% від 2021 року); 6521010 
"Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів 
системи Служби безпеки України" видатки на оплату праці загального 
фонду - на 810.741,2 тис. грн (приведення до рівня збільшення фонду 
оплати праці інших ЦОВВ на 6,2% порівняно з 2021 роком); 6521010 
"Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів 
системи Служби безпеки України" видатки розвитку загального фонду 
- на 239.546,3 тис. грн (встановлення розміру видатків розвитку на 
рівні 50% від 2021 року). 

-1326- Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
Включити нову бюджетну програму «Виконання Державної 

цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної 
промисловості на 2021-2030 роки»« із обсягом фінансування 2.033.600 
тис. грн. (за загальним фондом) та визначити головним розпорядником 
бюджетних коштів - Міністерство з питань стратегічних галузей 
промисловості України.

Джерелом покриття таких видатків пропонується визначити 
збільшення доходів за програмою «Кошти, що перераховуються 
Національним банком України відповідно до Закону України «Про 
Національний банк України» (КПКВК 21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/

-1327- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості 

передбачити бюджетні видатки на фінансування заходів з підтримки 
підприємств авіаційної промисловості, зокрема на:

погашення заборгованості по виплатах заробітної плати на 
державному підприємстві галузі Харківське державне авіаційне 
виробниче підприємство (ХДАВП), м. Харків у сумі 266 млн грн;

Державну цільову науково-технічну програму розвитку авіаційної 
промисловості на 2021-2030 роки в обсязі 2,034 млрд грн на 2022 рік;

державне, в т.ч. оборонне замовлення та бюджетне фінансування 
для підприємств авіаційної промисловості у обсязі не менше 5 млрд 
грн для виготовлення літаків, вертольотів, для переоснащення 
застарілого обладнання та для інноваційних розробок авіаційної 
техніки;

проведення дослідно-конструкторських робіт з імпортозаміщення 
покупних комплектуючих виробів та матеріалів виробництва РФ на 
літаках сімейства Ан-1х8 (Ан-148, Ан-158, Ан-178) на ДП «Антонов» 
та їх серійне виробництво;

модернізацію сімейства літаків Ан-124-100 та Ан-225 на ДП 
«Антонов»;

ракетно-космічний комплекс повітряного старту;
підготовку виробництва інфрачервоної головки самонаведення для 

керованих авіаційних ракет з обсягом фінансування 900 млн грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині 
передбачення видатків 
на виконання 
Державної цільової 
науково-технічної 
програми розвитку 
авіаційної 
промисловості на 2021-
2030 роки/

570. 2601000 Апарат Міністерства з 
питань стратегічних галузей 
промисловості України

2 768 852,8 2 768 852,8  

571. 2601010 Керівництво та управління у 
сфері стратегічних галузей 
промисловості

215 002,8 215 002,8  -1328- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 

Відхилено
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управління у сфері стратегічних галузей промисловості» (код 2601010) 
на 5.845,7 тис. грн. 

-1329- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2601010 
«Керівництво та управління у сфері стратегічних галузей 
промисловості» зменшити видатки на 64.500,8 тис грн. 

Відхилено

572. 2601020 Забезпечення життєдіяльності 
Криворізького гірничо-
збагачувального комбінату 
окислених руд

23 850,0 23 850,0  -1330- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості 

передбачити збільшення на 2022 рік бюджетних видатків на 
фінансування забезпечення життєдіяльності Державного підприємства 
«Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату 
окислених руд» до 94,99 млн грн. 

Відхилено

573. 2601030 Виконання державних цільових 
програм реформування та 
розвитку оборонно-
промислового комплексу, 
розроблення, освоєння і 
впровадження нових технологій, 
нарощування наявних 
виробничих потужностей для 

2 530 000,0 2 530 000,0  -1331- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 

Відхилено
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виготовлення продукції 
оборонного призначення

2601030 (головний розпорядник Міністерство з питань стратегічних 
галузей промисловості України) «Виконання державних цільових 
програм реформування та розвитку оборонно-промислового 
комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, 
нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення 
продукції оборонного призначення» додати слова «за умови 
пріоритетного придбання товарів вітчизняного виробництва, а також 
робіт та послуг, за умови, що фонд оплати праці працівників громадян 
України, що будуть залучені до виконання робіт чи послуг, що є 
предметом закупівлі, не менше 50%».

-1332- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту збільшити видатки розвитку 

загального фонду за бюджетною програмою «Виконання державних 
цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового 
комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, 
нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення 
продукції оборонного призначення» (код 2601030) на 4.000.000 тис. 
грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-1333- Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка №223)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 

2601030 у обсязі 1.815.500 тис. грн /на технічне переоснащення та 
реконструкцію діючих виробництв для забезпечення виготовлення: 
корпусів снарядів калібру 100-155 мм - 880 млн грн, гільз калібру 100-
152 мм - 785 млн грн, спеціальних засобів технологічного оснащення 
для виготовлення складових частин виробу Р360 на виробничих 
площах ДАХК «Артем» -150,5 млн грн/.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

574. 2700000 Міністерство захисту довкілля 
та природних ресурсів 
України

11 423 075,9 6 643 256,5 4 779 819,4 -1334- Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
У Додатку № 3 передбачити за загальним фондом видатки розвитку 

за новою бюджетною програмою "Збереження і відновлення водних 
ресурсів у басейні Куяльницького лиману" в обсязі 700.000 тис. грн. 
Визначивши головним розпорядником Міністерство захисту довкілля 
та природних ресурсів України.

Джерелом для покриття вказаних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію Україну товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої, а також доходи Національного 
банку України, залишки коштів від зменшення витрат на 
обслуговування зовнішнього державного боргу та залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року. 

Відхилено

-1335- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Передбачити кошти на ліквідацію та екологічну реабілітацію 

території та рекультивацію порушених земель внаслідок проведення 
гірничих робіт державними підприємствами Львівської області - 
16.700 тис. грн (головний розпорядник коштів Міністерство захисту 
довкілля та природних ресурсів) 

Відхилено

-1336- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124) Відхилено
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Передбачити кошти на ліквідацію та екологічну реабілітацію 
території та рекультивацію порушених земель внаслідок проведення 
гірничих робіт державними підприємствами Львівської області - 
16.700 тис. грн (головний розпорядник коштів Міністерство захисту 
довкілля та природних ресурсів) 

-1337- Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
Передбачити кошти на ліквідацію та екологічну реабілітацію 

території та рекультивацію порушених земель внаслідок проведення 
гірничих робіт державними підприємствами Львівської області - 
16.700 тис. грн (головний розпорядник коштів Міністерство захисту 
довкілля та природних ресурсів) 

Відхилено

-1338- Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
Передбачити кошти на ліквідацію та екологічну реабілітацію 

території та рекультивацію порушених земель внаслідок проведення 
гірничих робіт державними підприємствами Львівської області - 
16.700 тис. грн (головний розпорядник коштів Міністерство захисту 
довкілля та природних ресурсів) 

Відхилено

-1339- Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
Передбачити кошти на ліквідацію та екологічну реабілітацію 

території та рекультивацію порушених земель внаслідок проведення 
гірничих робіт державними підприємствами Львівської області - 
16.700 тис. грн (головний розпорядник коштів Міністерство захисту 
довкілля та природних ресурсів) 

Відхилено

-1340- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
Передбачити кошти на ліквідацію та екологічну реабілітацію 

території та рекультивацію порушених земель внаслідок проведення 
гірничих робіт державними підприємствами Львівської області - 
16.700 тис. грн (головний розпорядник коштів Міністерство захисту 
довкілля та природних ресурсів)

Джерелом додаткових видатків можуть бути податкові 
надходження, доходи НБУ, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок календарного 
року. 

Відхилено

-1341- Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
Передбачити кошти на ліквідацію та екологічну реабілітацію 

території та рекультивацію порушених земель внаслідок проведення 
гірничих робіт державними підприємствами Львівської області - 
16.700 тис. грн (головний розпорядник коштів Міністерство захисту 
довкілля та природних ресурсів) 

Відхилено

-1342- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
Передбачити кошти на ліквідацію та екологічну реабілітацію 

території та рекультивацію порушених земель внаслідок проведення 
гірничих робіт державними підприємствами Львівської області - 
16.700 тис. грн (головний розпорядник коштів Міністерство захисту 
довкілля та природних ресурсів)

Збільшити на відповідну суму доходи державного бюджету від 
надходжень податку на додану вартість з ввезених на митну території 

Відхилено
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України товарів (код 14070000) 

-1343- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону передбачити видатки за новою 
бюджетною програмою «Розвиток та поліпшення екологічного стану 
зрошуваних та осушених систем» в обсязі 1.000.000 тис грн. 
Визначити головним розпорядником Державне агентство водних 
ресурсів України.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

Відхилено

-1344- Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
Передбачити для Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України за загальним фондом бюджету видатки за новою 
бюджетною програмою «Укріплення узбережжя Азовського моря» у 
сумі 15.000 тис. грн. (видатки розвитку).

Джерелом покриття таких видатків пропонується визначити 

Відхилено
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збільшення доходів за програмою «Кошти, що перераховуються 
Національним банком України відповідно до Закону України «Про 
Національний банк України» (КПКВК 21020000). 

575. 2701000 Апарат Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів 
України

1 063 606,2 965 363,0 98 243,2

576. 2701010 Загальне керівництво та 
управління у сфері захисту 
довкілля та природних ресурсів

151 596,3 121 363,3 30 233,0 -1345- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Загальне керівництво та 
управління у сфері захисту довкілля та природних ресурсів» (код 
2701010) на 9.312 тис. грн. 

Відхилено

-1346- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту у рядку КПКВКДБ 2701010 «Загальне 
керівництво та управління у сфері захисту довкілля та природних 
ресурсів» зменшити видатки на 36.409 тис грн. 

Відхилено

577. 2701040 Наукова і науково-технічна 
діяльність у сфері захисту 
довкілля та природних ресурсів 

57 100,9 41 700,9 15 400,0 -1347- Комітет з питань екологічної політики та 
природокористування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2701040 на 
34.651,7 тис. грн /на придбання та встановлення системи пожежної 
безпеки адмінбудівлі УкрНЦЕМ - 1.500 тис. грн; на оформлення 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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реєстраційних документів та утримання НДС "BELGICA" - 33.151,7 
тис. грн/.

-1348- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)
    Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
    Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
    Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Задорожний А.В. (Реєстр.картка №340)
    Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)

Збільшити видатки за кодом 2701040 на 34.651,7 тис. грн для 
придбання та встановлення Системи пожежної безпеки адмінбудівлі 
УкрНЦЕМ (в обсязі 1.500 тис. грн); оформлення реєстраційних 
документів та утримання НДС "BELGICA" (в обсязі 33.151,7 тис. грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1349- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та 
природних ресурсів» (код 2701040) на 45.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1350- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та 
природних ресурсів» (код 2701040) на 45.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

578. 2701090 Підвищення кваліфікації та 
перепідготовка кадрів у сфері 
екології, природних ресурсів та 
водного господарства, 
підготовка наукових та науково-
педагогічних кадрів

48 134,8 35 792,9 12 341,9

579. 2701160 Збереження природно-
заповідного фонду

664 945,9 646 677,6 18 268,3 -1351- Комітет з питань екологічної політики та 
природокористування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2701160 на 
206.655,7 тис. грн /на оплату праці наукових співробітників - 199.819,6 
тис. грн (з них нарахування на оплату праці - 36.033 тис. грн); 
придбання паливно-мастильних матеріалів - 5.463 тис. грн; 
комунальні послуги та енергоносії - 1.373,1 тис. грн/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1352- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)

Враховано частково
(доручення Уряду)
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    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)
    Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
    Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
    Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Задорожний А.В. (Реєстр.картка №340)
    Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)

Збільшити видатки за кодом 2701160 на 206.655,7 тис. грн для 
упорядкування умов оплати праці та підвищення окладів науковим 
працівникам установ природно-заповідного фонду (в обсязі 163.786,6 
тис. грн); нарахування на оплату праці (в обсязі 36.033 тис. грн); 
придбання пально-мастильних матеріалів з метою забезпечення 
охорони території природно-заповідного фонду (в обсязі 5.463 тис. 
грн); забезпечення природоохоронних науково-дослідних відділень 
енергоносіями у осінньо-зимовий період та недопущення 
заборгованості за комунальні послуги та енергоносії (в обсязі 1.373,1 
тис. грн). 

-1353- Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)

Збільшити видатки за кодом 2701160 на 100.655,7 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1354- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Збереження природно-заповідного фонду» (код 2701160) на 67.380 
тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1355- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Збереження природно-заповідного фонду» (код 2701160) на 67.380 
тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

580. 2701270 Здійснення природоохоронних 
заходів, зокрема з покращення 
стану довкілля

128 600,8 107 600,8 21 000,0 -1356- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Враховано частково
(доручення Уряду)
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Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 2701270 
на 892.399,2 тис. грн. 

-1357- Комітет з питань екологічної політики та 
природокористування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2701270 на 
100.000 тис. грн /на придбання та встановлення обладнання для 
пунктів спостереження за станом атмосферного повітря у зонах та 
агломераціях/.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2701270/

-1358- Комітет з питань екологічної політики та 
природокористування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2701270 до 
434.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1359- Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
Збільшити видатки за кодом 2701270 до 434 млн грн. Пропозицію 

пропонується забезпечити за рахунок зменшення видатків за іншими 
бюджетними погромами, крім бюджетних програм Міністерства 
захисту довкілля та природних ресурсів України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2701270/

-1360- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)
    Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
    Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
    Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Задорожний А.В. (Реєстр.картка №340)
    Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)

Збільшити видатки за кодом 2701270 на 405.400 тис. грн /в тому 
числі 100.000 тис. грн придбання та встановлення обладнання для 
пунктів спостереження за станом атмосферного повітря у зонах та 
агломераціях/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1361- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану 
довкілля» (код 2701270) на 402.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1362- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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довкілля» (код 2701270) на 402.000 тис. грн. 

-1363- Н.д.Рудик С.Я. (Реєстр.картка №198)
У додатку № 3 до законопроекту (з уточненням відповідних 

підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту) 
збільшити видатки розвитку за загальним фондом по головному 
розпоряднику коштів «Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів України» за бюджетною програмою (код 2701270), 
«Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану 
довкілля» у обсязі 100 млн грн на очистку річок Тясмин та Сріблянка 
Черкаської області.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 
рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через Державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2701270/

-1364- Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)

Передбачити Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів 
України видатки за бюджетною програмою «Здійснення заходів щодо 
реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього 
середовища» (код 2701500) у обсязі 651,7 тис. грн. 

Відхилено

581. 2701520 Забезпечення діяльності 
Національного центру обліку 
викидів парникових газів

10 584,5 10 584,5  

582. 2701530 Державна підтримка заходів, 
спрямованих на зменшення 
обсягів викидів (збільшення 
абсорбції) парникових газів, у 
тому числі на утеплення 
приміщень закладів соціального 
забезпечення, розвиток 
міжнародного співробітництва з 
питань зміни клімату

1 000,0  1 000,0 -1365- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2701530 на 
999.000 тис. грн /на активізацію заходів з декарбонізації/. Пропозицію 
пропонується забезпечити за рахунок збільшення надходжень за 
кодом 14060000 на 2.574.871,2 тис. грн та за кодом 14070000 на 
5.097.999,9 тис. грн за рахунок вжиття виходів з детінізації економіки. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2701530/

583. 2701560 Забезпечення діяльності 
Національної комісії з 
радіаційного захисту населення 
України

1 643,0 1 643,0  

584. 2704000 Державна служба геології та 
надр України

200 102,9 144 602,9 55 500,0

585. 2704010 Керівництво та управління у 
сфері геологічного вивчення та 
використання надр

100 102,9 44 602,9 55 500,0 -1366- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері геологічного вивчення та використання надр» (код 
2704010) на 8.399,5 тис. грн. 

Відхилено
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-1367- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2704010 
«Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та 
використання надр» зменшити видатки на 13.380,9 тис грн. 

Відхилено

586. 2704020 Розвиток мінерально-сировинної 
бази

100 000,0 100 000,0  -1368- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Розвиток мінерально-сировинної бази» (код 2704020) на 40.000 тис. 
грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1369- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Розвиток мінерально-сировинної бази» (код 2704020) на 40.000 тис. 
грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1370- Комітет з питань екологічної політики та 
природокористування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2704020 на 
426.040 тис. грн /на виконання робіт з геологічного вивчення та 
використання надр; забезпечення приростів ресурсів і запасів 
корисних копалин/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1371- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284) Враховано частково
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    Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)
    Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
    Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
    Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Задорожний А.В. (Реєстр.картка №340)
    Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)

Збільшити видатки за кодом 2704020 на 426.040 тис. грн /для 
виконання робіт з геологічного вивчення та використання надр та 
забезпечення приростів ресурсів і запасів корисних копалин/.

(доручення Уряду)

-1372- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2704020/
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У додатку 3 бюджетну програму «Розвиток мінерально-сировинної 
бази» КПКВК 2704020 збільшити на 900.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-1373- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів врахувати 

потребу Державної служби геології та надр за програмою 2704020 
«Розвиток мінерально-сировинної бази» 526,04 млн грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

587. 2705000 Державна екологічна інспекція 
України

444 672,1 444 672,1  

588. 2705010 Керівництво та управління у 
сфері екологічного контролю

444 672,1 444 672,1  -1374- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2705010 
«Керівництво та управління у сфері екологічного контролю» 
зменшити видатки на 133.401,6 тис грн. 

Відхилено
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-1375- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

2705010 на 60.092,1 тис. грн. (з них видатки розвитку - 22.421,9 тис. 
грн., видатки споживання - 37.670,2 тис. грн., у тому числі на оплату 
праці 1.457,9 тис. грн.). 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1376- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

2705010 на 60.092,1 тис. грн. (з них видатки розвитку - 22.421,9 тис. 
грн., видатки споживання - 37.670,2 тис. грн., у тому числі на оплату 
праці 1.457,9 тис. грн.). 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1377- Комітет з питань екологічної політики та 
природокористування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2705010 на 
100.000 тис. грн /на створення чотирьох лабораторій з вимірювання 
показників складу та властивостей скидів, викидів та об’єктів 
довкілля/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1378- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)
    Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
    Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
    Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Задорожний А.В. (Реєстр.картка №340)
    Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)

Збільшити видатки за кодом 2705010 на 100.000 тис. грн для 
створення чотирьох лабораторій з вимірювання показників складу та 
властивостей скидів, викидів та об’єктів довкілля /для проведення 
робіт з капітального ремонту приміщень в обсязі 20.000 тис. грн; 
оснащення лабораторій спеціальними меблями та сучасними 
засобами вимірювальної техніки 80.000 тис. грн/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1379- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Задорожний А.В. (Реєстр.картка №340)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)

Враховано частково
(доручення Уряду)
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Передбачити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 
2705010 в обсязі 100.000 тис. грн /для створення сучасних лабораторій 
з вимірювання показників складу та властивостей скидів, викидів та 
об’єктів довкілля, можливості проведення досліджень відповідно до 
європейських стандартів/.

-1380- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Задорожний А.В. (Реєстр.картка №340)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)

Збільшити видатки за кодом 2705010 на 893.884,8 тис. грн для 
ліквідації Державної екологічної інспекції України та її 
територіальних органів і утримання новоствореного центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику зі здійснення 
державного екологічного контролю та його територіальних органів. 
Джерелом покриття додаткових витрат можуть бути суми штрафів за 
порушення законодавства, норм, нормативів і правил у 
природоохоронній сфері. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2705010/

589. 2707000 Державне агентство водних 
ресурсів України

6 014 145,3 2 835 940,0 3 178 205,3 -1381- Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
У Додатку № 3 передбачити за загальним фондом видатки розвитку 

за новою бюджетною програмою "Реконструкція, модернізація та 
відновлення меліоративних систем" в обсязі 3.200.000 тис. грн. 
Визначивши головним розпорядником Державне агентство водних 
ресурсів України.

Джерелом для покриття вказаних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію Україну товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої, а також доходи Національного 
банку України, залишки коштів від зменшення витрат на 
обслуговування зовнішнього державного боргу та залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/

-1382- Н.д.Васильковський І.І. (Реєстр.картка №139)
Передбачити Державному агентству водних ресурсів України нову 

бюджетну програму «Реконструкція і модернізація меліоративних 
систем в Одеській області», з обсягом видатків 685.000 тис. грн. та 
внести відповідні зміни до додатку № 3 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації та 
проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням 
відповідних змін до додатка №1 проекту закону або за рахунок 
перерозподілу видатків державного бюджету. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків, включаючи 
щодо Одеської обл./
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-1383- Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
Передбачити Державному агентству водних ресурсів України нову 

бюджетну програму «Реконструкція і модернізація меліоративних 
систем в Одеській області», з обсягом видатків 685.000 тис. грн. та 
внести відповідні зміни до додатку № 3 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації та 
проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням 
відповідних змін до додатка №1 проекту закону або за рахунок 
перерозподілу видатків державного бюджету. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків, включаючи 
щодо Одеської обл./

-1384- Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)

Передбачити Державному агентству водних ресурсів України нову 
бюджетну програму «Реконструкція і модернізація меліоративних 
систем в Одеській області», з обсягом видатків 685.000 тис. грн. та 
внести відповідні зміни до додатку № 3 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації та 
проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням 
відповідних змін до додатка №1 проекту закону або за рахунок 
перерозподілу видатків державного бюджету. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків, включаючи 
щодо Одеської обл./

-1385- Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
Передбачити Державному агентству водних ресурсів України нову 

бюджетну програму «Реконструкція і модернізація меліоративних 
систем в Одеській області», з обсягом видатків 685.000 тис. грн. та 
внести відповідні зміни до додатку №3 проекту закону.

Додаткові видатки пропонується здійснити за рахунок збільшення 
показників дохідної частини загального фонду державного бюджету 
(зокрема - доходів від податку на прибуток підприємств, податку на 
додатну вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
рентної плати за користування надрами для видобування природного 
газу, власних надходжень бюджетних установ). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків, включаючи 
щодо Одеської обл./

-1386- Н.д.Горенюк О.О. (Реєстр.картка №136)
Передбачити Державному агентству водних ресурсів України нову 

бюджетну програму «Реконструкція і модернізація меліоративних 
систем в Одеській області», з обсягом видатків 685.000 грн. та внести 
відповідні зміни до проекту до додатку № 3 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації та 
проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків, включаючи 
щодо Одеської обл./
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відповідних змін до додатка № 1 проекту закону або за рахунок 
перерозподілу видатків державного бюджету. 

-1387- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
Передбачити Державному агентству водних ресурсів України нову 

бюджетну програму «Реконструкція і модернізація меліоративних 
систем в Одеській області», з обсягом видатків 685.000 тис. грн. та 
внести відповідні зміни до додатку № 3 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації та 
проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням 
відповідних змін до додатка №1 проекту закону або за рахунок 
перерозподілу видатків державного бюджету. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків, включаючи 
щодо Одеської обл./

590. 2707010 Керівництво та управління у 
сфері водного господарства

42 370,6 42 370,6  -1388- Комітет з питань екологічної політики та 
природокористування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2707010 на 
1.682,2 тис. грн /на капітальний ремонт системи каналізації, 
водопровідної мережі, фасаду приміщення - 1.120 тис. грн; інші 
витрати - 562,2 тис. грн/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1389- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)
    Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
    Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
    Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Задорожний А.В. (Реєстр.картка №340)
    Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)

Збільшити видатки за кодом 2707010 на 1.682,2 тис. грн /на 
капітальний ремонт системи каналізації, водопровідної мережі, 
фасаду приміщення в обсязі 1.120 тис. грн; інші витрати для 
утримання Агентства в обсязі 562,2 тис. грн/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1390- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)

Відхилено
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    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2707010 
«Керівництво та управління у сфері водного господарства» зменшити 
видатки на 12.711,2 тис грн. 

591. 2707050 Експлуатація державного 
водогосподарського комплексу 
та управління водними 
ресурсами

5 793 274,7 2 728 769,4 3 064 505,3 -1391- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Експлуатація державного водогосподарського комплексу та 
управління водними ресурсами» (код 2707050) на 99.610,7 тис. грн. 

Відхилено

-1392- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Експлуатація державного водогосподарського комплексу та 
управління водними ресурсами» (код 2707050) на 99.610,7 тис. грн. 

Відхилено

-1393- Н.д.Завітневич О.М. (Реєстр.картка №263)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 2707050 

на 200 млн грн для розчистки річок, що протікають територією 
Черкаської області. 

Відхилено

-1394- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Завітневич О.М. (Реєстр.картка №263)

Збільшити видатки за бюджетною програмою «Експлуатація 
державного водогосподарського комплексу та управління водними 
ресурсами» (КПКВК 2707050) на 200 млн грн для розчистки річок, що 
протікають територією Черкаської області

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 

Відхилено
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перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 
рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через Державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

-1395- Н.д.Чорноморов А.О. (Реєстр.картка №131)
Збільшити видатки за кодом 2707050 на 1.269.011,8 тис. грн. 

Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок надходжень від 
приватизації державного майна; доходів від державного майна і 
майнових прав (орендна плата, реалізація майна, дивіденди від акцій, 
якими володіє держава тощо); податкових надходжень, за рахунок 
суттєвого підвищення ефективності управління державним майном та 
адмініструванням податків; бюджетних коштів не використаних у 
2021 році центральними органами виконавчої влади. 

Відхилено

592. 2707070 Захист від шкідливої дії вод 
сільських населених пунктів та 
сільськогосподарських угідь, в 
тому числі в басейні р. Тиса у 
Закарпатській області

133 500,0 64 800,0 68 700,0 -1396- Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
Збільшити видатки за кодом 2707070 до 185 млн грн. Пропозицію 

пропонується забезпечити за рахунок зменшення видатків за іншими 
бюджетними погромами, крім бюджетних програм Міністерства 
захисту довкілля та природних ресурсів України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2707070/

-1397- Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною 

програмою «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів 
та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у 
Закарпатській області» (код 2707070) на 16.500 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1398- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та 
сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у 
Закарпатській області» (код 2707070) на 50.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1399- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та 
сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у 
Закарпатській області» (код 2707070) на 50.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1400- Н.д.Заремський М.В. (Реєстр.картка №202)
У додатку №3 до законопроекту назву бюджетної програми 

(КПКВК 2707070) «Захист від шкідливої дії вод сільських населених 
пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса 
у Закарпатській області» доповнити словами «та в басейні річок Прут, 
Черемош та Сірет у Чернівецькій області», збільшивши видатки 
розвитку за загальним фондом на 68.000 тис. грн.

Зазначені додаткові видатки загального фонду пропоную покрити 
за рахунок збільшення у додатку №1 доходів загального фонду 
державного бюджету по коду 11020000 «Податок на прибуток 
підприємств». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2707070/

-1401- Комітет з питань екологічної політики та Враховано частково



стор.   411
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

природокористування
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2707070 до 

185.000 тис грн /на відновлення зруйнованих стихійним лихом у 2020 
році 122 водогосподарських об’єктів Західної України/.

(доручення Уряду)

-1402- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)
    Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
    Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
    Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Задорожний А.В. (Реєстр.картка №340)
    Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)

Збільшити видатки за кодом 2707070 на 116.300 тис. грн /для 
відновлення 122 водогосподарських об’єктів на території Західної 
України, які у 2020 році зазнали пошкоджень та руйнувань внаслідок 
стихійного лиха/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1403- Н.д.Завітневич О.М. (Реєстр.картка №263)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 2707070 

на 200 млн грн для проведення берегоукріплювальних робіт в 
Черкаській області. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2707070/

-1404- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Завітневич О.М. (Реєстр.картка №263)

Збільшити видатки за бюджетною програмою «Захист від 
шкідливої дії вод сільських населених пунктів та 
сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у 
Закарпатській області» (КПКВК 2707070) на 200 млн грн для 
проведення берегоукріплювальних робіт в Черкаській області

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 
рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через Державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2707070/

-1405- Н.д.Чорноморов А.О. (Реєстр.картка №131)
Збільшити видатки за кодом 2707070 на 1.738.327,3 тис. грн. 

Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок надходжень від 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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приватизації державного майна; доходів від державного майна і 
майнових прав (орендна плата, реалізація майна, дивіденди від акцій, 
якими володіє держава тощо); податкових надходжень, за рахунок 
суттєвого підвищення ефективності управління державним майном та 
адмініструванням податків; бюджетних коштів не використаних у 
2021 році центральними органами виконавчої влади. 

/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2707070/

593. 2707090 Першочергове забезпечення 
сільських населених пунктів 
централізованим 
водопостачанням

45 000,0  45 000,0 -1406- Комітет з питань екологічної політики та 
природокористування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2707090 на 
386.530,2 тис. грн /для продовження робіт з будівництва 
водопровідних мереж/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1407- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)
    Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
    Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
    Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Задорожний А.В. (Реєстр.картка №340)
    Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)

Збільшити видатки за кодом 2707090 на 386.530,2 тис. грн /для 
продовження робіт з будівництва Іванівського групового водопроводу 
у Херсонській області, будівництва водопровідних мереж у с. Гірне у 
Львівській області та розпочати роботи з будівництва гілки 
магістрального водопроводу у складі першої черги будівництва 
Татарбунарського групового водопроводу в Одеській області та 
завершити будівництво резервуарів чистої води у складі Іванівського 
групового водопроводу/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1408- Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)

Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України 
передбачити видатки за бюджетною програмою «Першочергове 
забезпечення сільських населених пунктів централізованим 
водопостачанням» (КПКВК 2707090), в тому числі за об’єктами: 
«Будівництво Болградського групового водопроводу 
сільсьгоспводопостачання в Одеській області» (150.000 тис. грн); 
«Будівництво Суворовського групового водопроводу 
сільсьгоспводопостачання в Одеській області» (150.000 тис. грн).

Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2707090, включаючи 
захади за зазначеними 
об’єктами/
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показників дохідної частини загального фонду державного бюджету 
(зокрема - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ). 

-1409- Н.д.Рудик С.Я. (Реєстр.картка №198)
У додатку № 3 до законопроекту (з уточненням відповідних 

підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту) 
збільшити видатки розвитку за загальним фондом по головному 
розпоряднику коштів «Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів України» за бюджетною програмою «Першочергове 
забезпечення сільських населених пунктів централізованим 
водопостачанням» (код 2707090) у обсязі 300 млн грн для 
забезпечення централізованим водопостачанням населених пунктів 
Червонослобідської, Руськополянської, Смілянської та інших 
територіальних громад Черкаської області.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 
рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через Державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2707090/

-1410- Н.д.Завітневич О.М. (Реєстр.картка №263)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 2707090 

на 500 млн грн для забезпечення централізованим водопостачанням 
населених пунктів Черкаської області. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2707090/

-1411- Н.д.Чорноморов А.О. (Реєстр.картка №131)
Збільшити видатки за кодом 2707090 на 546.530,2 тис. грн. 

Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок надходжень від 
приватизації державного майна; доходів від державного майна і 
майнових прав (орендна плата, реалізація майна, дивіденди від акцій, 
якими володіє держава тощо); податкових надходжень, за рахунок 
суттєвого підвищення ефективності управління державним майном та 
адмініструванням податків; бюджетних коштів не використаних у 
2021 році центральними органами виконавчої влади. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2707090/

-1412- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Завітневич О.М. (Реєстр.картка №263)

Збільшити видатки за бюджетною програмою «Першочергове 
забезпечення сільських населених пунктів централізованим 
водопостачанням» (КПКВК 2707090) на 500 млн грн для забезпечення 
централізованим водопостачанням населених пунктів Черкаської 
області

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2707090/
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року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 
рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через Державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

-1413- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Першочергове забезпечення сільських населених пунктів 
централізованим водопостачанням» (код 2707090) на 50.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1414- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Першочергове забезпечення сільських населених пунктів 
централізованим водопостачанням» (код 2707090) на 50.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

594. 2708000 Державне агентство України з 
управління зоною відчуження

2 967 335,0 1 881 353,0 1 085 982,0 -1415- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
Додаток 3 до законопроекту доповнити новою бюджетною 

програмою за КПКВК 27080хх "Здійснення заходів щодо розвитку 
Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника" 
встановивши асигнування за загальним фондом у обсязі 210.000 тис 
грн, збільшивши арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань 
головного розпорядника бюджетних коштів.

Бюджетні асигнування будуть спрямовані на будівництво візит-
центрів та візит-стоянок, веж спостереження, придбання спеціальної 
техніки і обладнання, а також на оплату послуг з 3D-моделювання 
території заповідника з метою подальшої інвентаризації земель.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 
НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

Відхилено

595. 2708010 Керівництво та управління 
діяльністю у зоні відчуження

24 645,1 24 645,1  -1416- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)

Відхилено
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    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2708010 
«Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження» зменшити 
видатки на 7.393,5 тис грн. 

596. 2708070 Радіологічний захист населення 
та екологічне оздоровлення 
території, що зазнала 
радіоактивного забруднення

5 823,6 5 823,6  -1417- Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)

Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 2708070 
на 1,4 млн грн для проведення у 2022 році паспортизації 17 населених 
пунктів Народицького району Житомирської області, віднесених до 
зон радіоактивного забруднення. 

Відхилено

-1418- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

2708070 на 78.141,5 тис. грн. 

Відхилено

-1419- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

2708070 на 78.141,5 тис. грн. 

Відхилено

597. 2708080 Збереження етнокультурної 
спадщини регіонів, 
постраждалих від наслідків 
Чорнобильської катастрофи

10 130,1 10 130,1  -1420- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

2708080 на 5.093,3 тис. грн. 

Відхилено

-1421- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

2708080 на 5.093,3 тис. грн. 

Відхилено

598. 2708090 Виконання робіт у сфері 
поводження з радіоактивними 
відходами неядерного циклу, 
будівництво комплексу 
"Вектор" та експлуатація його 
об'єктів

1 085 982,0  1 085 982,0 -1422- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

2708090 на 827.761,1 тис. грн. 

Відхилено

-1423- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

2708090 на 827.761,1 тис. грн. 

Відхилено

599. 2708110 Підтримка екологічно 
безпечного стану у зонах 
відчуження і безумовного 
(обов'язкового) відселення

475 878,0 475 878,0  -1424- Комітет з питань екологічної політики та 
природокористування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2708110 на 
359.566,2 тис. грн /на формування відомчої пожежної охорони ДСП 
«Північна Пуща» - 107.581,1 тис. грн; відшкодування Пенсійному 
фонду пільгових пенсій - 30.980,5 тис. грн; оплату послуг за спожиті 
енергоносії - 34.069,3 тис. грн; заходи із підвищення фізичного захисту 
об’єктів захоронення радіоактивних відходів та збільшення 

Враховано частково
(доручення Уряду)



стор.   416
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

потужностей для захоронення РАВ - 186.935,3 тис. грн/.

-1425- Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 2708110 

на 299.901,4 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок збільшення надходжень від рентної плати та плати за 
використання інших природних ресурсів. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення  
видатків за кодом 
2708110/

-1426- Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 2708110 

на 146.973,1 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок збільшення надходжень акцизного податку з вироблених в 
Україні лікеро-горілчаної продукції, тютюну та тютюнових виробів, 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення  
видатків за кодом 
2708110/

-1427- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)
    Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
    Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
    Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Задорожний А.В. (Реєстр.картка №340)
    Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)

Збільшити видатки за кодом 2708110 на 359.566,2 тис. грн для 
формування відомчої пожежної охорони державного спеціалізованого 
підприємства «Північна Пуща» (в обсязі 107.581,1 тис. грн); 
відшкодування Пенсійному фонду пільгових пенсій (в обсязі 30.980,5 
тис. грн); оплати послуг за спожиті енергоносії (в обсязі 34.069,3 тис. 
грн); формування відомчої пожежної охорони, а також на заходи із 
підвищення фізичного захисту об’єктів захоронення радіоактивних 
відходів та збільшення потужностей для захоронення РАВ (в обсязі 
186.935,3 тис. грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1428- Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)

Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 2708110 
на 472,53 млн грн на протипожежні заходи, що передбачені 
Комплексним планом заходів зі створення системи пожежної безпеки 
на території зони відчуження на 2020-2024 роки (в обсязі 407,48 млн 
грн); відшкодування Пенсійному фонду України витрат на виплату та 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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доставку пільгових пенсій (в обсязі 30,98 млн грн); оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв (в обсязі 34,07 млн грн). 

-1429- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за кодом 2708110 на 350.000 тис. 

грн., спрямувавши відповідні кошти на здійснення протипожежних 
заходів. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1430- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за кодом 2708110 на 350.000 тис. 

грн., спрямувавши відповідні кошти на здійснення протипожежних 
заходів. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

600. 2708120 Підтримка у безпечному стані  
блоків та об'єкта "Укриття" та 
заходи щодо до зняття з 
експлуатації Чорнобильської 
АЕС

1 364 876,2 1 364 876,2  -1431- Комітет з питань екологічної політики та 
природокористування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2708120 на 
197.415,5 тис грн /на відшкодування Пенсійному фонду пільгових 
пенсій - 150.650 тис. грн; розрахунки за спожиту електричну енергію - 
38.774,5 тис. грн; придбання техніки для демонтажу обладнання на 1-
3 блоках ЧАЕС- 7.991,0 тис. грн/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1432- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)
    Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
    Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
    Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Задорожний А.В. (Реєстр.картка №340)
    Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)

Збільшити видатки за кодом 2708120 на 197.415,5 тис. грн для 
відшкодування Пенсійному фонду пільгових пенсій (в обсязі 150.650 
тис. грн); на розрахунки за спожиту електричну енергію, з 
урахуванням підвищення тарифів та збільшення об’єктів, які введені в 
експлуатацію на ЧАЕС (в обсязі 38.774,5 тис. грн); придбання техніки 
для демонтажу обладнання на 1-3 блоках ЧАЕС (в обсязі 7.991 тис. 
грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1433- Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)

Збільшити видатки за кодом 2708120 на 197,42 млн грн для 
відшкодування Пенсійному фонду України витрат на виплату та 

Враховано частково
(доручення Уряду)



стор.   418
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

доставку пільгових пенсій; оплати комунальних послуг та 
енергоносіїв; придбання техніки для демонтажу обладнання на 1-3 
блоках ЧАЕС, який здійснюватиметься в межах виконання «Програми 
реалізації етапу остаточного закриття і консервації блоків № 1, 2, 3 
Чорнобильської АЕС» та для технічного забезпечення охорони 
об'єктів, розміщених на території станції. 

-1434- Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 2708120 

на 63.000 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
збільшення надходжень акцизного податку з вироблених в Україні 
лікеро-горілчаної продукції, тютюну та тютюнових виробів, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, пального. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2708120/

-1435- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

2708120 на 1.031.731,8 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1436- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

2708120 на 1.031.731,8 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

601. 2709000 Державне агентство лісових 
ресурсів України

733 214,4 371 325,5 361 888,9 -1437- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
    Н.д.Бабенко М.В. (Реєстр.картка №90)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
    Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Кучер М.І. (Реєстр.картка №17)
    Н.д.Ковальов О.І. (Реєстр.картка №51)
    Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
    Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)

У додатку № 3 до законопроекту передбачити для Державного 
агентства лісових ресурсів України нову бюджетну програму 
«Реалізація проекту побудови сучасного лісорозсадницького 
комплексу з вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою 
системою» із обсягом бюджетних призначень по спеціальному фонду 
50.000 тис. гривень.

Для збалансування додаткових видатків пропонуємо на відповідну 
суму збільшити доходи загального фонду державного бюджету від 
надходжень Податку на додану вартість з ввезених на митну територію 
України товарів (код 14070000) в додатку № 1 до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2022 рік".

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині спрямування 
на зазначені заходи 5% 
рентної плати за 
спеціальне 
використання лісових 
ресурсів у частині 
деревини, заготовленої 
в порядку рубок 
головного 
користування/

-1438- Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
Передбачити Державному агентству лісових ресурсів України нову 

Враховано частково
(доручення Уряду)



стор.   419
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

бюджетну програму: «Реалізація проекту побудови сучасного 
лісорозсадницького комплексу з вирощування садивного матеріалу із 
закритою кореневою системою» у сумі - 50 млн. грн. по загальному 
фонду державного бюджету (додаток №3) за рахунок збільшення 
доходів від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 
(код 13010000) загального фонду державного бюджету, визначених 
додатком № 1 проекту цього Закону та внести відповідні зміни. 

/у частині спрямування 
на зазначені заходи 5% 
рентної плати за 
спеціальне 
використання лісових 
ресурсів у частині 
деревини, заготовленої 
в порядку рубок 
головного 
користування/

-1439- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 передбачити Державному агентству лісових ресурсів 

України окрему бюджетну програму «Будівництво лісових доріг» з 
обсягом бюджетних призначень 150.000 тис. грн. 

Відхилено

-1440- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 передбачити Державному агентству лісових ресурсів 

України окрему бюджетну програму «Будівництво лісових доріг» з 
обсягом бюджетних призначень 150.000 тис. грн. 

Відхилено

602. 2709010 Керівництво та управління у 
сфері лісового господарства

150 432,7 142 401,8 8 030,9 -1441- Комітет з питань екологічної політики та 
природокористування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2709010 на 1.200 
тис. грн /на оплату відряджень, судового збору, придбання бланків, 
посвідчень, оборотних відомостей, канцелярського обладнання, 
матеріалів, інвентарю, технічне обслуговування обладнання, 
адміністрування програмного забезпечення тощо/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1442- Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2709010 на 1.200 

тис. грн. Збільшення видатків пропонується здійснити за рахунок 
збільшення на відповідну суму обсягу коштів за бюджетною 
програмою «Кошти, що перераховуються Національним банком 
України відповідно до Закону України «Про Національний банк 
України» (код 21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2709010/

-1443- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)
    Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
    Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
    Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Задорожний А.В. (Реєстр.картка №340)

Враховано частково
(доручення Уряду)



стор.   420
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)

Збільшити видатки за кодом 2709010 на 1.200 тис. грн. 

-1444- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері лісового господарства» (код 2709010) на 5.620,2 
тис. грн. 

Відхилено

-1445- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2709010 
«Керівництво та управління у сфері лісового господарства» зменшити 
видатки на 42.720,5 тис грн. 

Відхилено

603. 2709060 Ведення лісового і 
мисливського господарства, 
охорона і захист лісів в лісовому 
фонді

582 781,7 228 923,7 353 858,0 -1446- Комітет з питань екологічної політики та 
природокористування

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2709060 на 
674.986,3 тис. грн /на відновлення лісів - 55.242 тис. грн; створення 
захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг - 208.363,4 
тис. грн; охорону і захист лісів - 411.380,9 тис. грн/.

Враховано частково
(доручення Уряду)



стор.   421
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

-1447- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)
    Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
    Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
    Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Задорожний А.В. (Реєстр.картка №340)
    Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)

Збільшити видатки за кодом 2709060 на 674.986,3 тис. грн для 
відновлення лісів (в обсязі 55.242 тис. грн); створення захисних 
лісових насаджень та полезахисних лісових смуг (в обсязі 208.363,4 
тис. грн); охорони і захисту лісів /у тому числі від пожеж/ (в обсязі 
411.380,9 тис. грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1448- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів врахувати 

потребу Державного агентства лісових ресурсів за загальним фондом 
державного бюджету за програмою 2709060 «Ведення лісового і 
мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді» в 
обсягах 1323,2 млн грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1449- Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2709060 на 

674.986,3 тис. грн для відновлення лісів /садіння та висівання лісу, 
догляд за лісовими культурами, заготівля насіння та садового 
матеріалу, сприяння природному поновленню, обробіток ґрунту під 
лісові культури та інші лісокультурні роботи/ в обсязі 55.242 тис. грн; 
створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг 
/садіння і висівання лісу, доповнення лісових культур, обробіток 
ґрунту під лісові культури, та інші роботи/ в обсязі 208.363,4 тис. грн; 
охорони і захисту лісів (у тому числі від пожеж) в обсязі 411.380,9 тис. 
грн. Збільшення видатків пропонується здійснити за рахунок 
збільшення на відповідну суму обсягу коштів за бюджетною 
програмою «Кошти, що перераховуються Національним банком 
України відповідно до Закону України «Про Національний банк 
України» (код 21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду) 
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2709060/

-1450- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

2709060 на 231.378,4 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1451- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206) Враховано частково
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У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 
2709060 на 231.378,4 тис. грн. 

(доручення Уряду)

604. 2750000 Міністерство розвитку громад 
та територій України

3 415 334,1 3 218 285,8 197 048,3 -1452- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Заремський М.В. (Реєстр.картка №202)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Тимофійчук В.Я. (Реєстр.картка №89)
    Н.д.Дунда О.А. (Реєстр.картка №91)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шуляк О.О. (Реєстр.картка №238)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Рущишин Я.І. (Реєстр.картка №117)
    Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Піпа Н.Р. (Реєстр.картка №115)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)

У додатку №3 до законопроекту збільшити видатки Міністерства 
розвитку громад та територій України передбачивши нову бюджетну 
програму «Реалізація Загальнодержавної цільової програми "Питна 
вода України"« в обсязі 500.000 тис. грн.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, а також залишки 
коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 
початок року. 

Враховано
/передбачено видатки 
за новою бюджетною 
програмою «Реалізація 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 
роки» в обсязі 1 млрд 
грн/

-1453- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
У додатку №3 до законопроекту збільшити видатки Міністерства 

розвитку громад та територій України та передбачити нову бюджетну 
програму «Реалізація Загальнодержавної цільової програми "Питна 
вода України"« в обсязі 500.000 тис. грн.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, а також залишки 
коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 
початок року. 

Враховано
/передбачено видатки 
за новою бюджетною 
програмою «Реалізація 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 
роки» в обсязі 1 млрд 
грн/

-1454- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40) Враховано
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    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Передбачити Міністерству розвитку громад та територій України за 
загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою 
«Реалізація загальнодержавної цільової соціальної програми «Питна 
вода України» на 2022-2026 роки» у обсязі 1.000.000 тис. грн. 

-1455- Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)

У додатку №3 передбачити видатки за новою бюджетною 
програмою «Реалізація Загальнодержавної цільової програми «Питна 
вода України» (головний розпорядник бюджетник коштів - 
Міністерство розвитку громад та територій України) в обсязі 1.000.000 
тис. грн.

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань можуть 
бути податкові надходження, акцизи, а також залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року. 

Враховано
/передбачено видатки 
за новою бюджетною 
програмою «Реалізація 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 
роки» в обсязі 1 млрд 
грн/

-1456- Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)

У додатку №3 передбачити видатки за новою бюджетною 
програмою «Реалізація Загальнодержавної цільової програми «Питна 
вода України» в обсязі 1.000.000 тис. грн.

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань за 
викладеними пропозиціями можуть бути податкові надходження, 
акцизи, а також залишки коштів загального та спеціального фондів 
державного бюджету на початок року. З урахуванням зазначеного, 
передбачити відповідні зміни до статті 1 проекту Закону «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік». 

Враховано
/передбачено видатки 
за новою бюджетною 
програмою «Реалізація 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 
роки» в обсязі 1 млрд 
грн/

-1457- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
Передбачити видатки за новою бюджетною програмою «Реалізація 

Загальнодержавної цільової програми «питна вода України» у сумі 
1.000.000 тис. грн Джерелом додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, а також залишки 
коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 

Враховано 
/передбачено видатки 
за новою бюджетною 
програмою «Реалізація 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
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початок року. програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 
роки» в обсязі 1 млрд 
грн/

-1458- Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
Передбачити Міністерству розвитку громад та територій України 

бюджетну програму «Реалізація Загальнодержавної цільової програми 
«Питна вода України» у сумі 1.000.000 тис. грн, змінивши 
арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань головного 
розпорядника бюджетних коштів.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
зменшення фінансування за іншими бюджетними програмами. 

Враховано 
/передбачено видатки 
за новою бюджетною 
програмою «Реалізація 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 
роки» в обсязі 1 млрд 
грн/

-1459- Н.д.Тарасенко Т.П. (Реєстр.картка №345)
    Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Чернєв Є.В. (Реєстр.картка №251)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Божик В.І. (Реєстр.картка №204)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)
    Н.д.Яковлєва Н.І. (Реєстр.картка №334)
    Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
    Н.д.Мамка Г.М. (Реєстр.картка №372)

Передбачити видатки за новою бюджетною програмою «Надання 
державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» 
у сумі 100 млн. грн. 

Відхилено

-1460- Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
Передбачити Міністерству розвитку громад та територій України 

бюджетну програму «Реалізація Загальнодержавної цільової програми 
«Питна вода України» у сумі 86.958,58 тис. грн, спрямувавши її на 
здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням надзвичайної ситуації 
на напірному трубопроводі по Мелітопольському шосе, від камери 
перемикання КНС №8 до камери перемикання в районі вул. 
Вроцлавська та реконструкції каналізаційної насосної станції (КНС-8) 
та зовнішніх каналізаційних мереж по Мелітопольському шосе, 78а в 
м. Бердянськ Запорізької області за рахунок зменшення видатків 
споживання за бюджетною програмою (КПКВ 3511030) «Резервний 
фонд» в структурі видатків Міністерства фінансів України на 
86.958,58 тис. грн з відповідним внесенням змін у додаток №3. 

Враховано частково
/передбачено видатки 
за новою бюджетною 
програмою «Реалізація 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 
роки» в обсязі 1 млрд 
грн/

-1461- Комітет з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Для виконання програми Президента України у сфері регіонального 

Враховано частково
/передбачено видатки 
за новою бюджетною 
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розвитку до 2024 року та для реалізації цілей Державної стратегії 
регіонального розвитку до 2027 року передбачити видатки за такою 
програмою: «Реалізація Загальнодержавної цільової програми «Питна 
вода України» (КПКВК 2751570) у сумі 3,16 млрд грн. 

програмою «Реалізація 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 
роки» в обсязі 1 млрд 
грн/

-1462- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

У додатку № 3 передбачити видатки Міністерства розвитку громад 
та територій України за бюджетною програмою КПКВК 2751570 
«Реалізація Загальнодержавної цільової програми "Питна вода 
України"« в обсязі 3.164.200 тис грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, 
акцизи, доходи Національного банку України (код 21020000), залишки 
коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 
початок року, зокрема обслуговування державного боргу (код 351350). 

Враховано частково
/передбачено видатки 
за новою бюджетною 
програмою «Реалізація 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 
роки» в обсязі 1 млрд 
грн/

-1463- Н.д.Васильковський І.І. (Реєстр.картка №139)
Передбачити Міністерству розвитку громад та територій України за 

загальним фондом видатки за новою бюджетною програмою 
««Реалізація Загальнодержавної цільової програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 роки» у обсязі 3.164.200 тис. грн. Пропозицію 
пропонується забезпечити за рахунок податкових надходжень, доходів 
Національного банку України, залишків коштів загального та 
спеціального фонду державного бюджету на початок року, збільшення 
надходжень від рентної плати та плати за використання інших 
природних ресурсів. 

Враховано частково
/передбачено видатки 
за новою бюджетною 
програмою «Реалізація 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 
роки» в обсязі 1 млрд 
грн/

-1464- Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
У Додатку № 3 передбачити за загальним фондом видатки розвитку 

за новою бюджетною програмою "Реалізація Загальнодержавної 
цільової соціальної програми "Питна вода України" в обсязі 3.164.200 
тис. грн. Визначивши головним розпорядником Міністерство розвитку 
громад та територій України.

Джерелом для покриття вказаних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 

Враховано частково
/передбачено видатки 
за новою бюджетною 
програмою «Реалізація 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 



стор.   426
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію Україну товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої, а також доходи Національного 
банку України, залишки коштів від зменшення витрат на 
обслуговування зовнішнього державного боргу та залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року. 

роки» в обсязі 1 млрд 
грн/

-1465- Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №81)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Мовчан О.В. (Реєстр.картка №150)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Герус А.М. (Реєстр.картка №242)
    Н.д.Дунда О.А. (Реєстр.картка №91)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Березін М.Ю. (Реєстр.картка №151)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Пивоваров Є.П. (Реєстр.картка №175)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
    Н.д.Ковальчук О.В. (Реєстр.картка №152)
    Н.д.Зуб В.О. (Реєстр.картка №209)

Передбачити видатки Міністерства розвитку громад та територій 
України за бюджетною програмою 2751570 «Реалізація 
Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України"« в обсязі 
3.164.200 тис. грн. Джерелом додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку України 
(код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів 
державного бюджету на початок року, зокрема обслуговування 
державного боргу (код 351350). 

Враховано частково
/передбачено видатки 
за новою бюджетною 
програмою «Реалізація 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 
роки» в обсязі 1 млрд 
грн/

-1466- Н.д.Герус А.М. (Реєстр.картка №242)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Горобець О.С. (Реєстр.картка №95)

У додатку № 3 законопроекту Міністерству розвитку громад та 
територій України передбачити у проекті бюджету видатки на 
Загальнодержавну цільову соціальну програму “Питна вода України” 

Враховано частково
/передбачено видатки 
розвитку за новою 
бюджетною 
програмою «Реалізація 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 
роки» у обсязі 1 млрд 
грн/
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на 2022-2026 роки в обсязі 3.164.200,0 тис.грн. 

-1467- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону передбачити видатки на нову 
бюджетну програму "Реалізація Загальнодержавної цільової 
соціальної програми "Питна вода України" в обсязі 3.246.200 тис грн, 
в тому числі видатки в сумі 86.958,58 тис грн за загальним фондом, 
спрямувавши їх на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням 
надзвичайної ситуації на напірному трубопроводі по 
Мелітопольському шосе, від камери перемикання КНС №8 до камери 
перемикання в районі вул. Вроцлавська та реконструкції 
каналізаційної насосної станції (КНС-8) та зовнішніх каналізаційних 
мереж по Мелітопольському шосе, 78а в м. Бердянськ Запорізької 
області.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

Враховано частково
/передбачено видатки 
розвитку за новою 
бюджетною 
програмою «Реалізація 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 
роки» у обсязі 1 млрд 
грн/



стор.   428
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

-1468- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Передбачити видатки Міністерства розвитку громад та територій 

України за новою бюджетною програмою «Реалізація 
Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України"« в обсязі 
4.000.000 тис. грн (Львівська область - 1.000.000 тис. грн; Волинська, 
область - 1.000.000 тис. грн; Донецька область - 1.000.000 тис. грн; 
Луганська область - 1.000.000 тис. грн). Джерелом додаткових витрат 
можуть бути 32,7 млрд грн - такі додаткові резерви доходів, не 
враховані у проекті держбюджету-2022, виявили фахівці Рахункової 
палати, проаналізувавши документ. 

Враховано частково
/передбачено видатки 
розвитку за новою 
бюджетною 
програмою «Реалізація 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 
роки» у обсязі 1 млрд 
грн/

-1469- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Передбачити кошти на реалізацію Державної програми "Питна 

вода", для Львівської області 338.556,3 тис. грн (головний розпорядник 
коштів Мінрегіон); 

Враховано частково
/передбачено видатки 
розвитку за новою 
бюджетною 
програмою «Реалізація 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 
роки» у обсязі 1 млрд 
грн/

-1470- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
Передбачити кошти на реалізацію Державної програми "Питна 

вода", для Львівської області 338.556,3 тис. грн (головний розпорядник 
коштів Мінрегіон); 

Враховано частково
/передбачено видатки 
розвитку за новою 
бюджетною 
програмою «Реалізація 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 
роки» у обсязі 1 млрд 
грн/

-1471- Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
Передбачити кошти на реалізацію Державної програми "Питна 

вода", для Львівської області 338.556,3 тис. грн (головний розпорядник 
коштів Мінрегіон); 

Враховано частково
/передбачено видатки 
розвитку за новою 
бюджетною 
програмою «Реалізація 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 
роки» у обсязі 1 млрд 
грн/

-1472- Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
Передбачити кошти на реалізацію Державної програми "Питна 

вода", для Львівської області 338.556,3 тис. грн (головний розпорядник 
коштів Мінрегіон); 

Враховано частково
/передбачено видатки 
розвитку за новою 
бюджетною 
програмою «Реалізація 



стор.   429
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 
роки» у обсязі 1 млрд 
грн/

-1473- Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
Передбачити кошти на реалізацію Державної програми "Питна 

вода", для Львівської області 338.556,3 тис. грн (головний розпорядник 
коштів Мінрегіон); 

Враховано частково
/передбачено видатки 
розвитку за новою 
бюджетною 
програмою «Реалізація 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 
роки» у обсязі 1 млрд 
грн/

-1474- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
Передбачити кошти на реалізацію Державної програми "Питна 

вода", для Львівської області 338.556,3 тис. грн (головний розпорядник 
коштів Мінрегіон);

Джерелом додаткових видатків можуть бути податкові 
надходження, доходи НБУ, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок календарного 
року. 

Враховано частково
/передбачено видатки 
розвитку за новою 
бюджетною 
програмою «Реалізація 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 
роки» у обсязі 1 млрд 
грн/

-1475- Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
Передбачити кошти на реалізацію Державної програми "Питна 

вода", для Львівської області 338.556,3 тис. грн (головний розпорядник 
коштів Мінрегіон); 

Враховано частково
/передбачено видатки 
розвитку за новою 
бюджетною 
програмою «Реалізація 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 
роки» у обсязі 1 млрд 
грн/

-1476- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
Передбачити кошти на реалізацію Державної програми "Питна 

вода", для Львівської області 338.556,3 тис. грн (головний розпорядник 
коштів Мінрегіон);

Збільшити на відповідну суму доходи державного бюджету від 
надходжень податку на додану вартість з ввезених на митну території 
України товарів (код 14070000) 

Враховано частково
/передбачено видатки 
розвитку за новою 
бюджетною 
програмою «Реалізація 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми «Питна вода 
України» на 2022-2026 
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Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

роки» у обсязі 1 млрд 
грн/

-1477- Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
Передбачити державну цільову програму «Велике будівництво» 

для Міністерства розвитку громад та територій України на суму 
30.000.000.000 тис. грн.

Відхилено

-1478- Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою 

бюджетною програмою Міністерства розвитку громад та територій 
України «Поповнення статутного капіталу публічного акціонерного 
товариства «Національна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг» на 
500.000 тис. грн за рахунок збільшення доходів загального фонду за 
кодом 11020000 «Податок на прибуток підприємств». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/

-1479- Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Салійчук О.В. (Реєстр.картка №301)
    Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)

Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою 
бюджетною програмою Міністерства розвитку громад та територій 
України «Поповнення статутного капіталу публічного акціонерного 
товариства «Національна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг» у 
сумі 1.000.000 тис. гривень. Для покриття вказаних видатків збільшити 
доходи загального фонду державного бюджету у додатку № 1 (з 
уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку та 
статті 1 законопроекту) за кодом 11020000 «Податок на прибуток 
підприємств» на відповідну суму. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/

-1480- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Заремський М.В. (Реєстр.картка №202)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Тимофійчук В.Я. (Реєстр.картка №89)
    Н.д.Дунда О.А. (Реєстр.картка №91)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шуляк О.О. (Реєстр.картка №238)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)

Відхилено
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    Н.д.Рущишин Я.І. (Реєстр.картка №117)
    Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Піпа Н.Р. (Реєстр.картка №115)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)

У додатку №3 до законопроекту збільшити видатки Міністерства 
розвитку громад та територій України передбачивши нову бюджетну 
програму «Реалізація Державної програми розвитку регіону 
українських Карпат на 2020-2022 роки» в обсязі 1.000.000 тис. грн.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, а також залишки 
коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 
початок року. 

-1481- Н.д.Тищенко М.М. (Реєстр.картка №219)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Юраш С.А. (Реєстр.картка №252)
    Н.д.Вінтоняк О.В. (Реєстр.картка №338)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)
    Н.д.Мулик Р.М. (Реєстр.картка №296)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)

Передбачити фінансування Державної програми розвитку регіону 
Українських Карпат на 2020-2022 роки у сумі 2,1 млрд грн. 

Відхилено

-1482- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
У додатку №3 до законопроекту збільшити видатки Міністерства 

розвитку громад та територій України та передбачити нову бюджетну 
програму «Реалізація Державної програми розвитку регіону 
українських Карпат на 2020-2022 роки» в обсязі 1.000.000 тис. грн.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, а також залишки 
коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 
початок року. 

Відхилено

-1483- Комітет з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Для виконання програми Президента України у сфері регіонального 
розвитку до 2024 року та для реалізації цілей Державної стратегії 
регіонального розвитку до 2027 року передбачити видатки за такою 
програмою: «Забезпечення функціонування діяльності Національного 
контактного пункту Дунайської транснаціональної програми в 

Відхилено
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Україні» у сумі 3,5 млн грн; 

-1484- Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції 
тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській 
областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, 
національних меншин і міжнаціональних відносин

Передбачити видатки за новою бюджетною програмою «Надання 
державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» 
у сумі 100 млн. грн. 

Відхилено

-1485- Комітет з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Передбачити фінансування на житлову програму «Надання 
державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» 
(КПКВК 2751190) у сумі 545,3 млн грн; 

Відхилено

-1486- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
У законопроекті передбачити: державні житлові програми, що 

виконуються ДФСУ «Державний фонд сприяння молодіжному 
житловому будівництву» за програмами 2751190 «Надання державної 
підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» 
(необхідний обсяг асигнувань 545,3 млн грн) та 2751390 «Надання 
пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та 
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла» (необхідний обсяг асигнувань 413,7 млн грн). 

Відхилено

-1487- Комітет з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Передбачити Міністерству розвитку громад та територій України 
кошти у сумі 4,5 млн грн на фінансування ведення Єдиного 
державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов, у зв’язку із зупиненням збору такої інформації Державною 
службою статистики України, починаючи з 2015 року. 

Відхилено

-1488- Н.д.Шуляк О.О. (Реєстр.картка №238)
Передбачити нову бюджетну програму «Реалізація права громадян 

на житло, шляхом збору інформації та комплексного (змістовного) 
аналізу стану забезпечення громадян житлом за категоріями, у розрізі 
областей, міст, ОТГ, та в цілому по країні, а також здійснення 
верифікації отриманої інформації із відповідними державними 
реєстрами» в обсязі 4,5 млн грн за рахунок перевищення доходів 
Національного банку України, а також залишків коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-1489- Комітет з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Передбачити Міністерству розвитку громад та територій України 
кошти у сумі 36,4 млн грн для впровадження в промислову 
експлуатацію та розвитку Єдиної державної електронної системи у 
сфері будівництва, супроводження програмного забезпечення, 
технічного і технологічного забезпечення системи. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/

-1490- Н.д.Шуляк О.О. (Реєстр.картка №238) Враховано частково
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Передбачити нову бюджетну програму «Впровадження в 
промислову експлуатацію та розвиток, супроводження програмного 
забезпечення, технічне і технологічне забезпечення функціонування 
Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» в обсязі 
36,4 млн грн за рахунок перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишків коштів загального та спеціального фондів 
державного бюджету на початок року. 

(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/

-1491- Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
Передбачити видатки для Міністерства розвитку громад та 

територій України за загальним фондом на «Реалізацію 
інфраструктурного проекту «Нове будівництво другої черги водогону 
від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький 
(коригування)» у сумі 316.382,502 тис. грн за рахунок збільшення 
надходжень від рентної плати та плати за використання інших 
природних ресурсів. 

Відхилено

-1492- Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
Передбачити видатки для Міністерства розвитку громад та 

територій України за новою бюджетною програмою на реалізацію 
інфраструктурного проекту «Нове будівництво другої черги водогону 
від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький 
(коригування)» у сумі 316.382,5 тис. грн за рахунок збільшення 
надходжень від рентної плати та плати за використання інших 
природних ресурсів. 

Відхилено

605. 2751000 Апарат Міністерства 
розвитку громад та територій 
України

3 201 942,6 3 004 894,3 197 048,3  

606. 2751010 Керівництво та управління у 
сфері розвитку громад та 
територій

188 035,0 188 035,0  -1493- Комітет з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Збільшити обсяг видатків загального фонду за бюджетною 
програмою 2751010 «Керівництво та управління у сфері розвитку 
громад та територій» на 22,0 млн грн., у тому числі на оплату праці - 
18,1 млн гривень. Крім того, доведений обсяг видатків не дозволяє 
забезпечити у повному обсязі належні умови праці працівників 
апарату Мінрегіону. Необхідно забезпечити збільшення капітальних 
видатків на 142,4 млн грн., а саме на: придбання устаткування та 
ліфтів, що знаходяться в аварійному стані; ремонт підвальних 
приміщень будівлі для уникнення руйнування фундаменту будівлі; 
відновлювальні роботи по даху та покрівлі будівлі, що знаходиться в 
аварійному стані та загрожує руйнуванню конструкції будівлі - 
об’єкту пам’ятки архітектури, в якому знаходиться Міністерство; 
реконструкцію фасаду будівлі по вул. В. Житомирська, 9; придбання 
серверного обладнання; створення та впровадження системи ІТ 
безпеки та захисту інформації; облаштування кабіни санітарних 
вузлів, зокрема відповідно до потреб осіб, які пересуваються на 
колісних кріслах.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо видатків на 
оплату праці/

-1494- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо видатків на 
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    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 
2751010 на 22.000 тис. грн (з них на оплату праці - 18.100 тис. грн). 

оплату праці/

-1495- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері розвитку громад та територій» (код 2751010) на 
49.733,6 тис. грн. 

Відхилено

-1496- Н.д.Шуляк О.О. (Реєстр.картка №238)
Збільшити видатки загального фонду Міністерства розвитку громад 

та територій України (код 2751010) на 22 млн грн, у тому числі на 
оплату праці - 18,1 млн грн за рахунок перевищення доходів 
Національного банку України, а також залишків коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо видатків на 
оплату праці/

-1497- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)

Відхилено



стор.   435
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2751010 

«Керівництво та управління у сфері розвитку громад та територій» 
зменшити видатки на 56.410,5 тис грн. 

607. 2751030 Наукова і науково-технічна 
діяльність у сфері будівництва, 
житлової політики, житлово-
комунального господарства та 
регіонального розвитку, 
дослідження збереження та 
вивчення видів флори у 
спеціально створених умовах

56 957,4 56 777,4 180,0 -1498- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки розвитку за кодом 2751030 

«Наукова і науково-технічна діяльність у сфері будівництва, житлової 
політики, житлово-комунального господарства та регіонального 
розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у 
спеціально створених умовах» на 84.805,8 тис. грн. 

Відхилено

-1499- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки розвитку за кодом 2751030 

«Наукова і науково-технічна діяльність у сфері будівництва, житлової 
політики, житлово-комунального господарства та регіонального 
розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у 
спеціально створених умовах» на 84.805,8 тис. грн. 

Відхилено

608. 2751070 Функціонування Державної 
науково-технічної бібліотеки

11 869,6 11 749,6 120,0

609. 2751110 Створення містобудівного 
кадастру на державному рівні

76 450,0 76 450,0  

610. 2751270 Підтримка регіональної 
політики України

1 000,0  1 000,0

611. 2751290 Функціонування Фонду 
енергоефективності

2 594 335,4 2 594 335,4  -1500- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
2751290 (головний розпорядник Міністерство розвитку громад та 
територій України) «Функціонування Фонду енергоефективності» 
додати слова «за умови пріоритетного придбання товарів вітчизняного 
виробництва, а також робіт та послуг, за умови, що фонд оплати праці 
працівників громадян України, що будуть залучені до виконання робіт 
чи послуг, що є предметом закупівлі, не менше 50%».

Відхилено

-1501- Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)

У додатку № 3 Міністерству розвитку громад та територій України 

Відхилено



стор.   436
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

(код 2750000) збільшити плановий обсяг асигнувань за програмою 
«Функціонування Фонду енергоефективності на 200.000 тис. грн., 
(змінивши цифри "2.594.335,4" цифрами "2.794.335,4"), збільшивши 
відповідні арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань 
головного розпорядника бюджетних коштів.

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань за 
викладеними пропозиціями можуть бути податкові надходження, 
акцизи, а також залишки коштів загального та спеціального фондів 
державного бюджету на початок року. З урахуванням зазначеного, 
передбачити відповідні зміни до статті 1 проекту Закону «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік». 

-1502- Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2751290 на 

405.664,6 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
збільшення податкових надходжень, акцизів, залишків коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року та надходжень за кодами 21020000 та 500000. 

Відхилено

-1503- Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)

У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 
«Функціонування Фонду енергоефективності» (КПКВК 2751290) на 
200.000 тис. грн (змінивши цифри «2.594.335,4» цифрами 
«2.794.335,4»).

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань можуть 
бути податкові надходження, акцизи, а також залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року. 

Відхилено

-1504- Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
Збільшити видатки за загальним фондом на бюджетну програму 

2751290 на 1.405.664,6 тис. грн до загальної суми 4.000.000 тис. грн (у 
проекті бюджету передбачено 2.594.335,4 тис. грн) та зменшити 
видатки за спеціальним фондом на бюджетну програму 3111020 
«Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального 
користування державного значення» на 1.405.664, 6 тис. грн. до 
загальної суми 38.021.279 тис. грн. (у проекті бюджету передбачено 
39.670.952,3 тис. грн). 

Відхилено

-1505- Н.д.Совсун І.Р. (Реєстр.картка №448)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)

Збільшити Міністерству розвитку громад та територій України за 
загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою 
2751290 на 8.100 млн грн за рахунок податкових надходжень, акцизів, 
залишків коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року, доходів Національного банку України (код 
21020000) та додаткових надходжень від приватизації державного 

Відхилено



стор.   437
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

майна (код 500000). 

612. 2751370 Фінансова підтримка 
Державного фонду сприяння 
молодіжному житловому 
будівництву

6 850,0 6 850,0  -1506- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному 
житловому будівництву» (код 2751370) на 20.000 тис. грн. 

Відхилено

-1507- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному 
житловому будівництву» (код 2751370) на 20.000 тис. грн. 

Відхилено

-1508- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону збільшити видатки за загальним 
фондом на КПКВК 2751370 «Фінансова підтримка Державного фонду 
сприяння молодіжному житловому будівництву» на 300.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 

Відхилено
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Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

України. 

-1509- Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
Додатку №3 збільшити за загальним фондом видатки за КПКВК 

2751370 "Фінансова підтримка Державного фонду сприяння 
молодіжному житловому будівництву" на 1.000.000 тис. грн.

Джерелом для покриття вказаних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію Україну товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої, а також доходи Національного 
банку України, залишки коштів від зменшення витрат на 
обслуговування зовнішнього державного боргу та залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року. 

Відхилено

613. 2751380 Часткова компенсація 
відсоткової ставки кредитів 
комерційних банків молодим 
сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання 
житла

10 500,0 10 500,0  -1510- Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
У Додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за КПКВК 

2751380 "Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів 
комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам 
на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" на 1.000.000 тис. 
грн.

Джерелом для покриття вказаних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію Україну товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої, а також доходи Національного 
банку України, залишки коштів від зменшення витрат на 
обслуговування зовнішнього державного боргу та залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року. 

Відхилено

-1511- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)

Відхилено
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    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону збільшити видатки за КПКВК 
2751380 «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів 
комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам 
на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» на 500.000 тис 
грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-1512- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
В додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 2751380 "Часткова 

компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим 
сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла" збільшити плановий обсяг 
асигнувань на 15.000 тис грн, змінивши цифри "10.500,0" цифрами 
"25.500,0", а також збільшивши відповідні арифметичні підсумки 
загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних 
коштів.

Додаткові асигнування зберегти загальний обсяг бюджетних 
асигнувань за програмою компенсації відсоткової ставки молодим 
сім'ям на рівні поточного року.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 
НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

Відхилено

-1513- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних 
банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 
будівництво (реконструкцію) та придбання житла» (код 2751380) на 
10.000 тис. грн. 

Відхилено

-1514- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних 
банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 
будівництво (реконструкцію) та придбання житла» (код 2751380) на 

Відхилено
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10.000 тис. грн. 

614. 2751410 Забезпечення заходів щодо 
головування України у Стратегії 
ЄС для Дунайського регіону

25 000,0 25 000,0  -1515- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2751410 на 5.000 

тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1516- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 2751410 

на 15.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

615. 2751420 Збільшення статутного капіталу 
Державної спеціалізованої 
фінансової установи 
"Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому 
будівництву" з подальшим 
використанням на реалізацію 
Державної програми 
забезпечення молоді житлом

28 000,0  28 000,0 -1517- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
Збільшення за бюджетною програмою 2751420 «Збільшення 

статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи 
«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» з 
подальшим використанням на реалізацію Державної програми 
забезпечення молоді житлом», передбачивши необхідний обсяг 
асигнувань 5 млрд грн. 

Відхилено

-1518- Комітет з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Передбачити фінансування на житлову програму «Збільшення 
статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи 
«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» з 
подальшим використанням на реалізацію Державної програми 
забезпечення молоді житлом (КПКВК 2751420) у сумі 5 млрд грн; 

Відхилено

-1519- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Збільшити видатки за кодом 2751420, передбачивши 5 

млрд.гривень. 

Відхилено

-1520- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)

Відхилено
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    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону збільшити фінансування за 
бюджетною програмою КПКВК 2751420 «Збільшення статутного 
капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний 
фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на 5.000.000 
тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-1521- Комітет з питань молоді і спорту
Збільшити видатки розвитку за кодом 2751420 на 5.000.000 тис. грн. 

Відхилено

616. 2751470 Здешевлення вартості іпотечних 
кредитів для забезпечення 
доступним житлом громадян, 
які потребують поліпшення 
житлових умов

26 400,0 26 400,0  -1522- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
В додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 2751470 

"Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення 
доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов" збільшити плановий обсяг асигнувань на 14.000 тис грн, 
змінивши цифри "26.400,0" цифрами "40.400,0", а також збільшивши 
відповідні арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань 
головного розпорядника бюджетних коштів.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 
НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

Відхилено

-1523- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення 
доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов» (код 2751470) на 400.000 тис. грн. 

Відхилено

-1524- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення 
доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов» (код 2751470) на 400.000 тис. грн. 

Відхилено

617. 2751610 Впровадження та координація 
заходів проекту розвитку 
міської інфраструктури, заходів 

93 547,4  93 547,4 -1525- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)

Відхилено
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в секторі централізованого 
теплопостачання України, 
надзвичайної кредитної 
програми для України та 
програми розвитку 
муніципальної інфраструктури 
України 

    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
2751610 (головний розпорядник Міністерство розвитку громад та 
територій України) «Впровадження та координація заходів проекту 
розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого 
теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для 
України та програми розвитку муніципальної інфраструктури 
України» додати слова «за умови пріоритетного придбання товарів 
вітчизняного виробництва, а також робіт та послуг, за умови, що фонд 
оплати праці працівників громадян України, що будуть залучені до 
виконання робіт чи послуг, що є предметом закупівлі, не менше 50%».

-1526- Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
Збільшити видатки за КПКВК 2751610 «Впровадження та 

координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, заходів 
в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної 
кредитної програми для України та програми розвитку муніципальної 
інфраструктури України» за рахунок зменшення КПКВК «Державний 
фонд регіонального розвитку» на 52.000 тис.грн для фінансування 
об’єктів: 15.000 тис. грн на будівництво масиву району вул. 
Зимнівської у м.Володимир-Волинський Волинської області, що є 
спільною пропозицією в рамках міжмуніципального співробітництва; 
38.000, 0 тис.грн на реконструкцію очисних систем водопостачання у 
м.Нововолинськ Волинської області. 

Відхилено

618. 2751620 Розвиток системи 
водопостачання та 
водовідведення в м. Миколаєві

30 216,4  30 216,4

619. 2751630 Реалізація надзвичайної  
кредитної  програми для 
відновлення України

52 781,4 8 796,9 43 984,5

620. 2759000 Державна інспекція 
архітектури та 
містобудування України

213 391,5 213 391,5  

621. 2759010 Керівництво та управління у 
сфері архітектурно-будівельного 
контролю та нагляду

213 391,5 213 391,5  -1527- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)

Відхилено
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    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2759010 
«Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного 
контролю та нагляду» зменшити видатки на 64.017,5 тис грн. 

-1528- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2759010 на 
199.533,2 тис. грн, у тому числі видатки споживання на 165.090,1 тис. 
грн (з них на оплату праці - 88.836 тис. грн, комунальні послуги та 
енергоносії - 3.605 тис. грн), видатки розвитку - на 34.443,1 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо видатків на 
оплату праці/

622. 2760000 Міністерство розвитку громад 
та територій України 
(загальнодержавні видатки та 
кредитування)

13 845 319,5 12 303 802,7 1 541 516,8

623. 2761000 Міністерство розвитку громад 
та територій України 
(загальнодержавні видатки та 
кредитування)

13 845 319,5 12 303 802,7 1 541 516,8

624. 2761030 Підтримка розвитку 
транскордонного 
співробітництва

60 000,0 60 000,0  -1529- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 

22761030 на 5.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

625. 2761040 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення окремих видатків 
районних рад, спрямованих на 

154 450,1 154 450,1  
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виконання їх повноважень
626. 2761070 Державний фонд регіонального 

розвитку
11 205 000,0 11 205 000,0  -1530- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)

    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
2761070 (головний розпорядник Міністерство розвитку громад та 
територій України) «Державний фонд регіонального розвитку» додати 
слова «за умови пріоритетного придбання товарів вітчизняного 
виробництва, а також робіт та послуг, за умови, що фонд оплати праці 
працівників громадян України, що будуть залучені до виконання робіт 
чи послуг, що є предметом закупівлі, не менше 50%».

Відхилено

-1531- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Зменшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 
2761070 на 4.000.000 тис. грн. 

Враховано
/із зупиненням дії 
абзацу 2 частини 1 
статті 24-1 
Бюджетного кодексу/

-1532- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
У додатку № 3 Міністерству розвитку громад та територій України 

(загальнодержавні видатки та кредитування) збільшити асигнування 
на 1.000.000 тис. грн. за програмою 2761070 «Державний фонд 
регіонального розвитку». 

Відхилено

-1533- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
У додатку № 3 Міністерству розвитку громад та територій України 

(загальнодержавні видатки та кредитування) збільшити асигнування 
на 1.000.000 тис. грн. за програмою 2761070 «Державний фонд 
регіонального розвитку». 

Відхилено

-1534- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)

У додатку № 3 Міністерству розвитку громад та територій України 

Відхилено
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(загальнодержавні видатки та кредитування) збільшити асигнування 
на 1.000.000 тис. грн. за програмою 2761070 «Державний фонд 
регіонального розвитку». 
-1535- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)

У додатку № 3 Міністерству розвитку громад та територій України 
(загальнодержавні видатки та кредитування) збільшити асигнування 
на 1.000.000 тис. грн за програмою 2761070 «Державний фонд 
регіонального розвитку». 

Відхилено

-1536- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
У додатку № 3 Міністерству розвитку громад та територій України 

(загальнодержавні видатки та кредитування) збільшити асигнування 
на 1.000.000 тис. грн. за програмою 2761070 «Державний фонд 
регіонального розвитку». 

Відхилено

-1537- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
У додатку № 3 Міністерству розвитку громад та територій України 

(загальнодержавні видатки та кредитування) збільшити асигнування 
на 2.000.000 тис. грн. за програмою 2761070 «Державний фонд 
регіонального розвитку». 

Відхилено

-1538- Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
У Додатку №3 Міністерству розвитку громад та територій України 

збільшити за загальним фондом видатки за КПКВК 2761070 
"Державний фонд регіонального розвитку" на 2.000.000 тис. грн.

Джерелом для покриття вказаних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію Україну товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої, а також доходи Національного 
банку України, залишки коштів від зменшення витрат на 
обслуговування зовнішнього державного боргу та залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року. 

Відхилено

-1539- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
У додатку № 3 Міністерству розвитку громад та територій України 

(загальнодержавні видатки та кредитування) збільшити асигнування 
на 2.000.000 тис. грн. за програмою 2761070 «Державний фонд 
регіонального розвитку». 

Відхилено

-1540- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
У додатку № 3 Міністерству розвитку громад та територій України 

(загальнодержавні видатки та кредитування) збільшити асигнування 
на 2.000.000 тис. грн. за програмою 2761070 «Державний фонд 
регіонального розвитку». 

Відхилено

-1541- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
У додатку № 3 Міністерству розвитку громад та територій України 

(загальнодержавні видатки та кредитування) збільшити асигнування 
на 2.000.000 тис. грн. за програмою 2761070 «Державний фонд 
регіонального розвитку». 

Відхилено

-1542- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)

Відхилено
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    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)

У додатку № 3 Міністерству розвитку громад та територій України 
(загальнодержавні видатки та кредитування) збільшити асигнування 
на 2.000.000 тис. грн. за програмою 2761070 «Державний фонд 
регіонального розвитку». 
-1543- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)

У додатку №3 Міністерству розвитку громад та територій України 
(загальнодержавні видатки та кредитування) збільшити асигнування 
на 2.000.000 тис. грн за програмою 2761070 «Державний фонд 
регіонального розвитку». 

Відхилено

-1544- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
Збільшити видатки Міністерства розвитку громад та територій 

України(код 2760000) за бюджетною програмою «Державний фонд 
регіонального розвитку» (код 2761070) на 1.500.000 тис. грн.

Зменшити видатки Міністерства освіти і науки України (код 
2200000) на 1.000.000 тис. грн за рахунок: зменшення на 500.000 тис. 
грн обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної 
середньої освіти (код 2211290), зменшення на 500.000 тис. грн обсягу 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
пожежної безпеки в закладах освіти (код 2211300);

Зменшити видатки Міністерства економіки України (код 1210000) 
на 500.000 тис. грн, зменшивши на відповідну суму обсяг Державних 
капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних 
інвестиційних проектів (код 1211120). 

Відхилено

-1545- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
У додатку №3 до законопроекту збільшити за загальним фондом 

видатки розвитку за бюджетною програмою «Державний фонд 
регіонального розвитку» (код 2761070) на 1.500.000 тис. грн 
(визначивши видатки за вказаною програмою у сумі 6.705.000 тис. 
грн), зменшивши відповідні видатки за бюджетними програмами: 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
програми "Спроможна школа для кращих результатів"« (код 2211260) 
на 500.000 тис. грн, «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) 
закладів загальної середньої освіти» (код 2211290) на 500.000 тис. грн, 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» (код 2211300) на 
500.000 тис. грн. 

Відхилено

-1546- Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
У додатку №3 не зменшувати Міністерству розвитку громад та 

територій України видатки розвитку за загальним фондом за 
бюджетною програмою 2761070 «Державний фонд регіонального 

Відхилено
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розвитку» які передбачені у сумі 11.205.000 тис. грн., та по можливості 
його збільшити.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації та 
проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням 
відповідних змін до додатка №1 проекту закону або за рахунок 
перерозподілу видатків державного бюджету. 
-1547- Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)

У додатку №3 не зменшувати Міністерству розвитку громад та 
територій України видатки розвитку за загальним фондом за 
бюджетною програмою 2761070 «Державний фонд регіонального 
розвитку» які передбачені у сумі 11.205.000 тис. грн., та по можливості 
його збільшити..

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації та 
проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням 
відповідних змін до додатка №1 проекту закону або за рахунок 
перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-1548- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
У додатку №3 не зменшувати Міністерству розвитку громад та 

територій України видатки розвитку за загальним фондом за 
бюджетною програмою 2761070 «Державний фонд регіонального 
розвитку» які передбачені у сумі 11.205.000 тис. грн., та по можливості 
його збільшити.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації та 
проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням 
відповідних змін до додатка №1 проекту закону або за рахунок 
перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-1549- Н.д.Васильковський І.І. (Реєстр.картка №139)
У додатку №3 за Міністерством розвитку громад та територій 

України видатки розвитку за загальним фондом за бюджетною 
програмою 2761070 «Державний фонд регіонального розвитку» не 
зменшувати передбачений обсяг у сумі 11.205.000 тис. грн., та по 
можливості його збільшити.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації та 

Відхилено
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проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням 
відповідних змін до додатка №1 проекту закону або за рахунок 
перерозподілу видатків державного бюджету. 

-1550- Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
У додатку №3 до законопроекту у рядку за КПКВК 2761070 

«Державний фонд регіонального розвитку» загальний обсяг 
асигнувань збільшити на 9 млрд. грн, збільшивши арифметичні 
підсумки загального обсягу асигнувань головного розпорядника 
бюджетних коштів (загальнодержавні витрати).

Джерелом для покриття вказаних асигнувань може бути 
запропоноване збільшення на 5 млрд. грн планового обсягу платежів 
Національного банку України, які у порядку та розмірах, визначених 
Законом України "Про Національний банк України", перераховує до 
державного бюджету (код 21020000, додаток 1) та збільшення на 4 
млрд. грн планового обсягу платежів від програми «приватизації 
державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з 
процесом приватизації та кредитування підприємств» (код 501000, 
додаток 2). 

Відхилено

-1551- Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2761070 на 

46.065,258 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
збільшення надходжень акцизного податку з вироблених в Україні 
лікеро-горілчаної продукції, тютюну та тютюнових виробів, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, пального. 

Відхилено

-1552- Н.д.Заремський М.В. (Реєстр.картка №202)
У додатку №3 до законопроекту збільшити видатки розвитку за 

бюджетною програмою (КПКВК 2761070) «Державний фонд 
регіонального розвитку» за загальним фондом на 100.000 тис. грн.

Зазначені додаткові видатки загального фонду пропоную покрити 
за рахунок збільшення у додатку №1 доходів загального фонду 
державного бюджету по коду 11020000 «Податок на прибуток 
підприємств». 

Відхилено

-1553- Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
Передбачити за бюджетною програмою КПКВК 2761070 

«Державний фонд регіонального розвитку» видатки на об’єкти 
Волинської області, які будуть реалізовуватися у 2022 році за рахунок 
фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, в сумі 
650.000 тис.грн., зокрема передбачити фінансування на наступні 
об’єкти:

111.768,728 тис. грн. на нове будівництво школи на 600 місць в 
селищі Головно Ковельського району Волинської області; 40.000 тис. 
грн. на нове будівництво спортивної школи по вулиці Незалежності, 
36, в м. Любомль Ковельського району Волинської області; 30.000 
тис.грн. на капітальний ремонт центру культури, дозвілля, спорту 
та.туризму с. Смідин за адресою вул. Незалежності, 25 с. Смідин 
Ковельського району Волинської області; 15.000 тис. грн. на 
капітальний ремонт спортивного залу ліцею імені Сергія Дармофала 
за адресою вул. Шевченка, 10, с.Колона Павлівської сільської ради 

Відхилено
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Володимир-Волинського району Волинської області; 14.000 тис. грн. 
на нове будівництво Центру безпеки громадян Литовезької громади у 
с.Литовеж Володимир-Волинського району Волинської області; 
12.000 тис. грн. на капітальний ремонт ліцею імені Миколи Корзонюка 
за адресою вул. Перемоги, 20а, с.Бужанка Поромівської сільської ради 
Володимир-Волинського району Волинської області; 15.000 тис. грн. 
на реконструкцію опорного закладу «Вишнівський ліцей» 
Вишнівської сільської ради за адресою с.Вишнів, вул.Незалежності, 
59, Ковельського району Волинської області; 12.000 тис. грн. на 
капітальний ремонт ліцею села Овадне за адресою провулок 
Шкільний, 4, с. Овадне Володимир-Волинського району Волинської 
області; 5.300 тис. грн. на капітальний ремонт ДНЗ села Хмелівка за 
адресою с. Хмелівка, вул. Богдана Хмельницького, 1-б, Зимнівська 
сільська рада Володимир-Волинського району Волинської області; 
1.000 тис. грн. на реконструкцію пам’ятного знака «Полеглим за волю 
України» у місті Устилузі Володимир-Волинського району 
Волинської області; 30.000 тис.грн на капітальний ремонт Володимир-
Волинського районного будинку культури у м. Володимир-
Волинський Волинської області; 2.000 тис.грн на капітальний ремонт 
вул.Заводська у м.Нововолинськ Волинської області; 9.259 тис.грн на 
капітальний ремонт вул.Макарова у м.Нововолинськ Волинської 
області; 7.000 тис.грн на капітальний ремонт вул.Кропивницького у 
м.Нововолинськ Волинської області; 27.000 тис.грн на реконструкцію 
Центрального парку у м.Нововолинськ Волинської області; 32.000 
тис.грн на реконструкцію парку «Слов’янський» у м.Володимир-
Волинський Волинської області; 30.000 тис.грн на капітальний ремонт 
(благоустрій) скверу по вул. Святого Володиимира, 30 у 
м.Нововолинськ, Волинська області. 

-1554- Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)

У додатку №3 збільшити видатки за програмою «Державний фонд 
регіонального розвитку» (код 2761070) на 587.947,688 тис. грн, а також 
збільшити відповідні арифметичні підсумки загального обсягу 
асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів, в тому числі 
передбачивши розподіл видатків для Львівської області на: реалізацію 
проекту «Будівництво ІІ черги ЗОШ І-ІІІ ступенів на 400 учнів по 
вул.Шевченка у с.Чишки Пустомитівського району Львівської 
області» (загальна кошторисна вартість проекту - 61.780,274 тис. грн); 
реалізацію проекту «Будівництво ЗОШ Ⅰ-Ⅲ ступенів у с. Суховоля 
Городоцького району Львівської області» (загальна кошторисна 
вартість проекту - 97.981,154 тис. грн); реалізацію проекту 
«Будівництво каналізаційної насосної станції (КНС, вул. Енергетична) 
з напірним трубопроводом в с. Муроване Пустомитівського району 
Львівської області» (загальна кошторисна вартість проекту - 
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10.410,375 тис. грн); реалізацію проекту «Реконструкція шатрового 
даху Ямпільського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад" 
Мурованської сільської ради об’єднаної територіальної громади 
Пустомитівського району Львівської області по вул. Франка, 71 б у с. 
Ямпіль Пустомитівського району Львівської області» (загальна 
кошторисна вартість проекту - 10.663,318 тис. грн); реалізацію проекту 
«Капітальний ремонт 2-го, 4-го та 5-го поверхів операційного блоку 
лікарні КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова 
на вул. І. Миколайчука, 9» (загальна кошторисна вартість проекту - 
39.858,895 тис. грн); реалізацію проекту «Капітальний ремонт будівлі 
ЗДО "Білочка" у с. Верхня Білка Пустомитівського району Львівської 
області» (загальна кошторисна вартість проекту - 15.821,820 тис. грн); 
реалізацію проекту «Реконструкція будівлі Підберізцівського 
навчально-виховного комплексу І-ІІІ ст. з добудовою приміщень для 
закладу дошкільної освіти на 40 місць по вул. Шевченка у с. 
Підберізці, Пустомитівського району Львівської області» (загальна 
кошторисна вартість проекту - 32.289,410 тис. грн); реалізацію проекту 
«Реконструкція з добудовою Чижиківської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. 
Шевченка 1 у с. Чижиків, Пустомитівського району, Львівської 
області» (загальна кошторисна вартість проекту - 37.513,737 тис. грн); 
реалізацію проекту «Добудова об’єкту соціально-економічної 
інфраструктури - загальноосвітньої школи I-III ступенів у с. Семенівка 
Пустомитівського району Львівської області» (загальна кошторисна 
вартість проекту - 30.913,017 тис. грн); реалізацію проекту 
«Будівництво міського стадіону та спортивних майданчиків на вул. 
Спортивній у м. Пустомити Львівської області» (загальна кошторисна 
вартість проекту - 57.875,592 тис. грн); реалізацію проекту 
«Будівництво загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ст. по вул. 
Успенській у с. Сокільники Пустомитівського району Львівської 
області на 660 учнів» (загальна кошторисна вартість проекту - 
156.795,710 тис. грн); реалізацію проекту «Реконструкція Щирецької 
ЗОШ №2 I-III ступенів Щирецької селищної ради по вул. Адермаха, 22 
у смт. Щирець Пустомитівського району Львівської області» (загальна 
кошторисна вартість проекту - 36.044,386 тис. грн).

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань за 
викладеними пропозиціями можуть бути податкові надходження, 
акцизи, а також залишки коштів загального та спеціального фондів 
державного бюджету на початок року. З урахуванням зазначеного, 
передбачити відповідні зміни до статті 1 проекту Закону «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік». 

-1555- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною 

програмою «Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070) 
на 4.300.000 тис. грн (визначивши видатки за вказаною програмою у 
сумі 9.500.000 тис. грн), зменшивши відповідні видатки за 
бюджетними програмами: «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для 
кращих результатів"« (код 2211260) на 500.000 тис. грн; «Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання 

Відхилено



стор.   451
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти» (код 
2211290) на 500.000 тис. грн; «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах 
освіти» (код 2211300) на 500.000 тис. грн. 

-1556- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
У додатку №3 до законопроекту збільшити за загальним фондом 

видатки розвитку за бюджетною програмою «Державний фонд 
регіонального розвитку» (код 2761070) на 2.300.000 тис. грн 
(визначивши видатки за вказаною програмою у сумі 7.500.000 тис. 
грн), зменшивши відповідні видатки за бюджетними програмами 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
програми "Спроможна школа для кращих результатів"« (код 2211260) 
на 500.000 тис. грн, «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) 
закладів загальної середньої освіти» (код 2211290) на 500.000 тис. грн, 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» (код 2211300) на 
500.000 тис. грн. 

Відхилено

-1557- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
У додатку №3 до законопроекту збільшити за загальним фондом 

видатки розвитку за бюджетною програмою «Державний фонд 
регіонального розвитку» (код 2761070) на 2.800.000 тис. грн 
(визначивши видатки за вказаною програмою у сумі 8.000.000 тис. 
грн), зменшивши відповідні видатки за бюджетними програмами 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
програми "Спроможна школа для кращих результатів"« (код 2211260) 
на 500.000 тис. грн, «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) 
закладів загальної середньої освіти» (код 2211290) на 500.000 тис. грн, 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» (код 2211300) на 
500.000 тис. грн. 

Відхилено

-1558- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
У додатку №3 до законопроекту збільшити за загальним фондом 

видатки розвитку за бюджетною програмою «Державний фонд 
регіонального розвитку» (код 2761070) на 3.300.000 тис. грн 
(визначивши видатки за вказаною програмою у сумі 8.500.000 тис. 
грн), зменшивши відповідні видатки за бюджетними програмами 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
програми "Спроможна школа для кращих результатів"« (код 2211260) 
на 500.000 тис. грн, «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) 
закладів загальної середньої освіти» (код 2211290) на 500.000 тис. грн, 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» (код 2211300) на 
500.000 тис. грн. 

Відхилено

-1559- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
У додатку №3 до законопроекту збільшити за загальним фондом 
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видатки розвитку за бюджетною програмою «Державний фонд 
регіонального розвитку» (код 2761070) на 3.800.000 тис. грн 
(визначивши видатки за вказаною програмою у сумі 9.000.000 тис. 
грн), зменшивши відповідні видатки за бюджетними програмами 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
програми "Спроможна школа для кращих результатів"« (код 2211260) 
на 500.000 тис. грн, «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) 
закладів загальної середньої освіти» (код 2211290) на 500.000 тис. грн, 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» (код 2211300) на 
500.000 тис. грн. 

-1560- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
В додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 2761070 

"Державний фонд регіонального розвитку" збільшити плановий обсяг 
асигнувань на 5.000.000 тис грн, змінивши цифри "11.205.000,0" 
цифрами "16.205.000,0", а також збільшивши відповідні арифметичні 
підсумки загального обсягу асигнувань головного розпорядника 
бюджетних коштів.

Додаткові асигнування дозволять охопити державним 
фінансуванням значно більший перелік інвестпрограм та проектів 
регіонального розвитку у 2022 році.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 
НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

Відхилено

-1561- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070) на 5.000.000 
тис. грн. 

Відхилено

-1562- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070) на 5.000.000 
тис. грн. 

Відхилено

627. 2761120 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
справедливу трансформацію 
вугільних регіонів України

118 000,0 118 000,0  

628. 2761230 Субвенція з державного 
бюджету  місцевим бюджетам 
на розроблення комплексних 
планів просторового розвитку 
територій територіальних 
громад

187 650,0 187 650,0  

629. 2761350 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
фінансування заходів соціально-
економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на 

137 499,5 137 499,5  
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території зони спостереження
630. 2761600 Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію проектів в рамках 
Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення 
України

1 480 039,9 441 203,1 1 038 836,8 -1563- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
2761600 (головний розпорядник Міністерство розвитку громад та 
територій України) «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України» додати слова «за умови 
пріоритетного придбання товарів вітчизняного виробництва, а також 
робіт та послуг, за умови, що фонд оплати праці працівників громадян 
України, що будуть залучені до виконання робіт чи послуг, що є 
предметом закупівлі, не менше 50%».

Відхилено

631. 2761610 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію проектів в рамках 
Програми з відновлення України

502 680,0  502 680,0 -1564- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
2761610 (головний розпорядник Міністерство розвитку громад та 
територій України) «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення 
України» додати слова «за 4 умови пріоритетного придбання товарів 
вітчизняного виробництва, а також робіт та послуг, за умови, що фонд 
оплати праці працівників громадян України, що будуть залучені до 
виконання робіт чи послуг, що є предметом закупівлі, не менше 50%».

Відхилено

632. 2800000 Міністерство аграрної 
політики та продовольства 
України

6 597 870,1 6 446 156,8 151 713,3

633. 2801000 Апарат Міністерства аграрної 
політики та продовольства 
України

4 861 980,0 4 710 491,2 151 488,8

634. 2801010 Керівництво та управління у 
сфері агропромислового 
комплексу

105 865,6 105 865,6  -1565- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)

Відхилено
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    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2801010 
«Керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу» 
зменшити видатки на 31.759,7 тис грн. 

635. 2801050 Наукова і науково-технічна 
діяльність у сфері розвитку 
агропромислового комплексу, 
стандартизації та сертифікації 
сільськогосподарської продукції 

149 067,9 69 804,9 79 263,0

636. 2801130 Підвищення кваліфікації 
фахівців агропромислового 
комплексу

28 278,8 16 053,0 12 225,8

637. 2801310 Організація і регулювання 
діяльності установ в системі 
агропромислового комплексу

178 767,7 118 767,7 60 000,0

638. 2801580 Фінансова підтримка 
сільгосптоваровиробників

4 400 000,0 4 400 000,0  -1566- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
2801580 (Міністерство аграрної політики та продовольства України) 
«Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» додати слова «за 
умови пріоритетного придбання товарів вітчизняного виробництва, а 
також робіт та послуг, за умови, що фонд оплати праці працівників 
громадян України, що будуть залучені до виконання робіт чи послуг, 
що є предметом закупівлі, не менше 50%».

Відхилено

-1567- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410) Враховано частково
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Міністерству аграрної політики та продовольства забезпечити 
врахування напряму «Часткова компенсація вартості 
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного 
виробництва» у програмі 2801580 «Фінансова підтримка 
сільгосптоваровиробників». Пропонується за напрямом передбачити 
1,127 млрд грн. 

(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2801580/

-1568- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
Передбачити Міністерству аграрної політики та продовольства 

України видатки за новою бюджетною програмою «Часткова 
компенсація фермерським господарствам вартості 
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного 
виробництва» в обсязі 550.000 тис. грн за рахунок зменшення видатків 
за кодом 6591020 на 20.000 тис. грн та кодом 6591060 на 530.000 тис. 
грн. 

Відхилено

-1569- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
Назву бюджетної програми за кодом 2801580 викласти у такій 

редакції: “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників, у тому 
числі здешевлення кредитів фермерським господарствам”, 
збільшивши за загальним фондом видатки розвитку на 700.000 тис. 
грн. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок зменшення за 
загальним фондом видатків розвитку за кодом 0901010.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2801580/

-1570- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
Додаток 3 до законопроекту доповнити новими бюджетними 

програмами для Міністерства аграрної політики та продовольства 
України:

КПКВК 28011хх "Бюджетна тваринницька дотація" встановивши 
асигнування за загальним фондом у обсязі 2.500.000 тис грн, 
збільшивши арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань 
головного розпорядника бюджетних коштів;

КПКВК 28011хх "Селекція в тваринництві на підприємствах 
агропромислового комплексу" встановивши асигнування за загальним 
фондом у обсязі 500.000 тис грн, збільшивши арифметичні підсумки 
загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних 
коштів;

КПКВК 28011хх "Фінансова підтримка розвитку фермерських 
господарств" встановивши асигнування за загальним фондом у обсязі 
500.000 тис грн, збільшивши арифметичні підсумки загального обсягу 
асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів;

КПКВК 28011хх "Часткове відшкодування вартості будівництва та 
реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з 
виробництва комбікормів" встановивши асигнування за загальним 
фондом у обсязі 1.500.000 тис грн, збільшивши арифметичні підсумки 
загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних 
коштів.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 
НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

Відхилено

-1571- Н.д.Салійчук О.В. (Реєстр.картка №301) Відхилено
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Передбачити Міністерству аграрної політики та продовольства 
України видатки за загальним фондом за новою бюджетною 
програмою «Державна підтримка страхування сільськогосподарської 
продукції» в обсязі 1.900.000 тис. грн. Пропозицію пропонується 
забезпечити за рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 
14070000. 

-1572- Н.д.Заремський М.В. (Реєстр.картка №202)
У додатку №3 до законопроекту для Міністерства аграрної політики 

та продовольства України передбачити за загальним фондом нову 
бюджетну програму «Фінансова підтримка галузі тваринництва 
гірських територій Чернівецької області» з видатками розвитку у сумі 
15.000 тис. грн.

Зазначені додаткові видатки загального фонду пропоную покрити 
за рахунок збільшення у додатку №1 доходів загального фонду 
державного бюджету по коду 11020000 «Податок на прибуток 
підприємств». 

Відхилено

-1573- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону збільшити видатки за загальним 
фондом на КПКВК 2801580 "Фінансова підтримка 
сільгосптоваровиробників" на 600.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2801580/
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передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-1574- Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
Збільшити видатки за кодом 2801580 на 1.100.000 тис. грн за 

рахунок зменшення видатків розвитку спеціального фонду за кодом 
3501540 на 600.000 тис. грн та видатків розвитку загального фонду за 
кодом 2761070 на 500.000 тис.грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2801580/

-1575- Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
У Додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки за КПКВК 

2801580 "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" на 
1.200.000 тис. грн.

Джерелом для покриття вказаних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію Україну товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої, а також доходи Національного 
банку України, залишки коштів від зменшення витрат на 
обслуговування зовнішнього державного боргу та залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2801580/

-1576- Н.д.Чорноморов А.О. (Реєстр.картка №131)
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2801580 на 

6.706.000 тис. грн, визначивши їх у сумі 11.106.000 тис. грн. 
Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок надходжень від 
приватизації державного майна; доходів від державного майна і 
майнових прав (орендна плата, реалізація майна, дивіденди від акцій, 
якими володіє держава тощо); податкових надходжень, за рахунок 
суттєвого підвищення ефективності управління державним майном та 
адмініструванням податків; бюджетних коштів не використаних у 
2021 році центральними органами виконавчої влади. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2801580/

-1577- Комітет з питань аграрної та земельної політики
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2801580 на 

6.706.000 тис. грн, визначивши їх у сумі 11.106.000 тис. грн. 
Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок надходжень від 
приватизації державного майна; доходів від державного майна і 
майнових прав (орендна плата, реалізація майна, дивіденди від акцій, 
якими володіє держава тощо); податкових надходжень, за рахунок 
суттєвого підвищення ефективності управління державним майном та 
адмініструванням податків. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2801580/

-1578- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
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    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 збільшити видатки за бюджетною програмою КПКВК 
2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» на 
5.600.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

видатків за кодом 
2801580/

-1579- Н.д.Соломчук Д.В. (Реєстр.картка №257)
Збільшити видатки за кодом 2801580 на 4.761.500 тис. грн, 

визначивши їх у сумі 9.161.500 тис. грн /для підтримки молочної галузі 
(в обсязі 4.100.000 тис. грн); для стимулювання реєстрації поголів’я 
(в обсязі 507.000 тис. грн); для підтримки розвитку органічного ринку 
(в обсязі 154 500 тис. грн)/. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2801580/

639. 2803000 Державна служба України з 
питань геодезії, картографії 
та кадастру

1 286 597,6 1 286 443,1 154,5 -1580- Н.д.Чорноморов А.О. (Реєстр.картка №131)
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2803000 на 

235.000 тис. грн, визначивши їх у сумі 1.521.443,1 тис. грн. 
Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок надходжень від 
приватизації державного майна; доходів від державного майна і 
майнових прав (орендна плата, реалізація майна, дивіденди від акцій, 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодами 
2803010, 2803020 і 
2803030/
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якими володіє держава тощо); податкових надходжень, за рахунок 
суттєвого підвищення ефективності управління державним майном та 
адмініструванням податків; бюджетних коштів не використаних у 
2021 році центральними органами виконавчої влади. 

640. 2803010 Керівництво та управління у 
сфері геодезії, картографії та 
кадастру

877 755,8 877 601,3 154,5 -1581- Н.д.Чорноморов А.О. (Реєстр.картка №131)
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2803010 на 

150.000 тис. грн, визначивши їх у сумі 1.027.601,3 тис. грн. 
Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок надходжень від 
приватизації державного майна; доходів від державного майна і 
майнових прав (орендна плата, реалізація майна, дивіденди від акцій, 
якими володіє держава тощо); податкових надходжень, за рахунок 
суттєвого підвищення ефективності управління державним майном та 
адмініструванням податків; бюджетних коштів не використаних у 
2021 році центральними органами виконавчої влади. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2803010/

-1582- Комітет з питань аграрної та земельної політики
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2803010 на 

150.000 тис. грн, визначивши їх у сумі 1.027.601,3 тис. грн. 
Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок надходжень від 
приватизації державного майна; доходів від державного майна і 
майнових прав (орендна плата, реалізація майна, дивіденди від акцій, 
якими володіє держава тощо); податкових надходжень, за рахунок 
суттєвого підвищення ефективності управління державним майном та 
адмініструванням податків. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2803010/

-1583- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)

Відхилено
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    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2803010 
«Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру» 
зменшити видатки на 263.280,4 тис грн. 

641. 2803020 Проведення земельної реформи 139 421,8 139 421,8  -1584- Н.д.Чорноморов А.О. (Реєстр.картка №131)
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2803020 на 

15.000 тис. грн, визначивши їх у сумі 154.421,8 тис. грн. Пропозицію 
пропонується забезпечити за рахунок надходжень від приватизації 
державного майна; доходів від державного майна і майнових прав 
(орендна плата, реалізація майна, дивіденди від акцій, якими володіє 
держава тощо); податкових надходжень, за рахунок суттєвого 
підвищення ефективності управління державним майном та 
адмініструванням податків; бюджетних коштів не використаних у 
2021 році центральними органами виконавчої влади. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2803020/

-1585- Комітет з питань аграрної та земельної політики
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2803020 на 

15.000 тис. грн, визначивши їх у сумі 154.421,8 тис. грн. Пропозицію 
пропонується забезпечити за рахунок надходжень від приватизації 
державного майна; доходів від державного майна і майнових прав 
(орендна плата, реалізація майна, дивіденди від акцій, якими володіє 
держава тощо); податкових надходжень, за рахунок суттєвого 
підвищення ефективності управління державним майном та 
адмініструванням податків. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2803020/

642. 2803030 Загальнодержавні топографо-
геодезичні та картографічні 
роботи, демаркація та 
делімітація державного кордону

31 577,3 31 577,3  -1586- Н.д.Чорноморов А.О. (Реєстр.картка №131)
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2803030 на 

70.000 тис. грн, визначивши їх у сумі 101.577,3 тис. грн. Пропозицію 
пропонується забезпечити за рахунок надходжень від приватизації 
державного майна; доходів від державного майна і майнових прав 
(орендна плата, реалізація майна, дивіденди від акцій, якими володіє 
держава тощо); податкових надходжень, за рахунок суттєвого 
підвищення ефективності управління державним майном та 
адмініструванням податків; бюджетних коштів не використаних у 
2021 році центральними органами виконавчої влади. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2803030/

-1587- Комітет з питань аграрної та земельної політики
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2803030 на 

70.000 тис. грн, визначивши їх у сумі 101.577,3 тис. грн. Пропозицію 
пропонується забезпечити за рахунок надходжень від приватизації 
державного майна; доходів від державного майна і майнових прав 
(орендна плата, реалізація майна, дивіденди від акцій, якими володіє 
держава тощо); податкових надходжень, за рахунок суттєвого 
підвищення ефективності управління державним майном та 
адмініструванням податків. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
2803030/

643. 2803620 Проведення інвентаризації 
земель та оновлення 
картографічної основи 

237 842,7 237 842,7  
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Державного земельного 
кадастру

644. 2804000 Державне агентство рибного 
господарства України

449 292,5 449 222,5 70,0 -1588- Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
У додатку №3 до законопроекту змінити назву бюджетної програми 

КПКВК 2804000 з «Державне агентство рибного господарства 
України» на «Державне агентство меліорації та рибного господарства 
України». /за пропозицією Рахункової палати/. 

Враховано

-1589- Комітет з питань аграрної та земельної політики
Передбачити Державному агентству рибного господарства України 

видатки за новою бюджетною програмою «Селекція в рибному 
господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх 
водоймах та Азово-Чорноморському басейні» (код 2804070) в обсязі 
152.515,9 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
надходжень від приватизації державного майна; доходів від 
державного майна і майнових прав (орендна плата, реалізація майна, 
дивіденди від акцій, якими володіє держава тощо); податкових 
надходжень, за рахунок суттєвого підвищення ефективності 
управління державним майном та адмініструванням податків. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/

-1590- Н.д.Чорноморов А.О. (Реєстр.картка №131)
Передбачити Державному агентству рибного господарства України 

видатки за новою бюджетною програмою «Селекція в рибному 
господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх 
водоймах та Азово-Чорноморському басейні» в обсязі 152.515,9 тис. 
грн. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок надходжень від 
приватизації державного майна; доходів від державного майна і 
майнових прав (орендна плата, реалізація майна, дивіденди від акцій, 
якими володіє держава тощо); податкових надходжень, за рахунок 
суттєвого підвищення ефективності управління державним майном та 
адмініструванням податків; бюджетних коштів не використаних у 
2021 році центральними органами виконавчої влади. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/

645. 2804010 Керівництво та управління у 
сфері рибного господарства

336 174,5 336 124,5 50,0 -1591- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері рибного господарства» (код 2804010) на 11.462,5 
тис. грн. 

Відхилено

-1592- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)

Відхилено



стор.   462
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2804010 
«Керівництво та управління у сфері рибного господарства» зменшити 
видатки на 100.837,4 тис грн. 

646. 2804020 Організація діяльності 
рибовідтворювальних 
комплексів та інших бюджетних 
установ  у сфері рибного 
господарства

106 518,0 106 498,0 20,0 -1593- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 2804020 
на 3.000 тис. грн. 

Відхилено

647. 2804030 Наукова і науково-технічна 
діяльність у сфері рибного 
господарства

2 300,0 2 300,0  

648. 2804090 Міжнародна діяльність у галузі 
рибного  господарства

4 300,0 4 300,0  

649. 2900000 Міністерство цифрової 
трансформації України

1 531 166,9 1 531 166,9  

650. 2901000 Апарат Міністерства 
цифрової трансформації 
України

1 531 166,9 1 531 166,9  

651. 2901010 Керівництво та управління у 
сфері цифрової трансформації

213 317,9 213 317,9  -1594- Комітет з питань цифрової трансформації
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2901010 на 

101.980,3 тис. грн /в тому числі для створення Служби з питань 
віртуальних активів в обсязі 60.589,2 тис. грн/.

Відхилено

-1595- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

Відхилено



стор.   463
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері рибного господарства» (код 2901010) на 72.083,5 
тис. грн. 

-1596- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 2901010 
«Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації» 
зменшити видатки на 63.995,4 тис грн. 

Відхилено

652. 2901030 Електронне урядування 317 849,0 317 849,0  -1597- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
2901030 (головний розпорядник Міністерство цифрової трансформації 
України) «Електронне урядування» додати слова «шляхом 
пріоритетного придбання товарів вітчизняного виробництва, а також 
робіт та послуг, за умови, що фонд оплати праці працівників громадян 
України, що будуть залучені до виконання робіт чи послуг, що є 

Відхилено



стор.   464
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

предметом закупівлі, не менше 50%».

-1598- Комітет з питань цифрової трансформації
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2901030 на 

333.228 тис. грн /в тому числі для ДП "Держінформресурс" в обсязі 
29.480 тис. грн. та ДП "ДІЯ" в обсязі 219.675 тис. грн/.

Відхилено

653. 2901040 Розвиток пріоритетних проектів 
в галузі інформаційних 
технологій

600 000,0 600 000,0  -1599- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
2901040 (головний розпорядник Міністерство цифрової трансформації 
України) «Розвиток пріоритетних проектів в галузі інформаційних 
технологій» додати слова «шляхом пріоритетного придбання товарів 
вітчизняного виробництва, а також робіт та послуг, за умови, що фонд 
оплати праці працівників громадян України, що будуть залучені до 
виконання робіт чи послуг, що є предметом закупівлі, не менше 50%».

Відхилено

-1600- Комітет з питань цифрової трансформації
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2901040 на 

900.000 тис. грн. 

Відхилено

654. 2901050 Інформаційно-технологічне 
забезпечення проведення 
Всеукраїнського перепису 
населення

400 000,0 400 000,0  -1601- Комітет з питань цифрової трансформації
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2901050 на 

1.300.000 тис. грн. 

Відхилено

655. 2910000 Міністерство цифрової 
трансформації України  
(загальнодержавні видатки та 
кредитування)

1 448 708,8 1 448 708,8  

656. 2911000 Міністерство цифрової 
трансформації України  
(загальнодержавні видатки та 
кредитування)

1 448 708,8 1 448 708,8  

657. 2911040 Національна програма 
інформатизації

717 708,8 717 708,8  -1602- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
2911040 (головний розпорядник Міністерство цифрової трансформації 
України) «Національна програма інформатизації» додати слова 
«шляхом пріоритетного придбання товарів вітчизняного виробництва, 
а також робіт та послуг, за умови, що фонд оплати праці працівників 
громадян України, що будуть залучені до виконання робіт чи послуг, 

Відхилено



стор.   465
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

що є предметом закупівлі, не менше 50%».

-1603- Комітет з питань цифрової трансформації
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2911040 на 

2.182.364,6 тис. грн. 

Відхилено

658. 2911050 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
розвиток мережі центрів 
надання адміністративних 
послуг

231 000,0 231 000,0  -1604- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
2911050 (головний розпорядник Міністерство цифрової трансформації 
України) «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг» додати 
слова «за умови придбання матеріалів вітчизняного виробництва, а 
також робіт та послуг, за умови, що фонд оплати праці працівників 
громадян України, що будуть залучені до виконання робіт чи послуг, 
що є предметом закупівлі, не менше 50%».

Відхилено

659. 2911060 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію заходів, спрямованих 
на підвищення доступності 
широкосмугового доступу до 
Інтернету в сільській місцевості

500 000,0 500 000,0  -1605- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
2911060 (головний розпорядник Міністерство цифрової трансформації 
України) «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» 
доповнити слова «за умови пріоритетного використання товарів 
вітчизняного виробництва, а також робіт та послуг, за умови, що фонд 
оплати праці працівників громадян України, що будуть залучені до 
виконання робіт чи послуг, що є предметом закупівлі, не менше 50%».

Відхилено

660. 3100000 Міністерство інфраструктури 
України

5 508 076,2 1 395 232,2 4 112 844,0 -1606- Комітет з питань транспорту та інфраструктури
Передбачити Міністерству інфраструктури України за загальним 

фондом видатки розвитку за новими бюджетними програмами:
«Поповнення статутного капіталу Міжнародного аеропорту 

«Бориспіль»» у обсязі 500.000 тис. грн.
«Будівництво залізично-автомобільного мостового переходу через 

р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній ділянці Київ-
Московський – Дарниця» (код 3101170) у обсязі 706.432,4 тис. грн.

«Оновлення парку вантажних електричних локомотивів 
акціонерного товариства «Українська залізниця»» у обсязі 4.581.498,8 
тис. грн.

«Технічний (будівельний) аудит деяких інфраструктурних 

Враховано частково
(доручення Уряду)



стор.   466
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

проектів, здійснених в рамках проведення чемпіонату Європи 2012 
року» у обсязі 11.530 тис. грн /на отримання експертних висновків про 
технічний стан об’єктів та рекомендацій щодо усунення можливих 
пошкоджень/.

«Відшкодування державному підприємству «Фінінпро» 
зобов’язань за запозиченнями залученими під державні гарантії в 
рамках проведення чемпіонату Європи 2012 року» у обсязі 476.742 
тис. грн /на відшкодування сплачених ДП «Фінінпро» відсоткових 
платежів за запозиченнями під державні гарантії, в рамках виконання 
Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні 
фінальної частини Євро 2012/.

«Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла в рамках 
чемпіонату Європи 2012 року» у обсязі 18.996,1 тис. грн /на погашення 
кредиторської заборгованості, що виникла під час виконання 
бюджетної програми з Євро 2012/.

-1607- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Передбачити Міністерству інфраструктури України за загальним 
фондом видатки розвитку за новими бюджетними програмами:

«Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу 
через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ - 
Московський- Дарниця» (код 3101170) у обсязі 706,4 млн грн;

«Оновлення парку вантажних електричних локомотивів 
акціонерного товариства «Українська залізниця»« у обсязі 4.581,5 млн 
грн /на виконання умов Рамкової угоди між Урядом України та 
Укрядом Французської Республіки/;

«Відшкодування державному підприємству «Фінансування 
інфраструктурних проектів» витрат, пов'язаних з погашенням 
боргових зобов'язань (з урахуванням витрат на закупівлю іноземної 
валюти, здійснення міжнародного переказу за запозиченням), 
залученим під державні гарантії для виконання Державної цільової 
програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу» у обсязі 476,7 млн грн;

«Поповнення статного капіталу Міжнародного аеропорту 
«Бориспіль» у обсязі 500, 0 млн грн;

«Формування/поповнення статутного капіталу суб'єкта 
господарювання, що здійснює функцію національного 
авіаперевізника» у обсязі 2.500.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1608- Комітет з питань транспорту та інфраструктури
Передбачити Міністерству інфраструктури України за спеціальним 

фондом видатки за новою бюджетною програмою ««Здійснення 
заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії 
України» (код 3101230) у обсязі 1.000 тис. грн /на виконання заходів за 
рахунок залишку коштів секторальної бюджетної підтримки ЄЄ/.

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1609- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Передбачити Міністерству інфраструктури України за спеціальним 
фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою 
«Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної 

Враховано частково
(доручення Уряду)



стор.   467
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

стратегії України» (код 3101230) у обсязі 1 млн грн. 

-1610- Н.д.Крейденко В.В. (Реєстр.картка №344)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Брагар Є.В. (Реєстр.картка №299)
    Н.д.Зуб В.О. (Реєстр.картка №209)
    Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211)

Передбачити Міністерству інфраструктури України за загальним 
фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою 
«Модернізація державних гідротехнічних споруд та державного 
пасажирського флоту» (код 3101220) у обсязі 1.200.000 тис. грн /на 
відновлення, утримання державних гідротехнічних споруд на 
річковому транспорті, відновлення пасажирських річкових 
перевезень/. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
збільшення податкових надходжень, акцизів, залишків коштів 
загального та спеціального фонду державного бюджету на початок 
року та надходжень за кодами 21020000 та 500000. 

Відхилено

-1611- Н.д.Крейденко В.В. (Реєстр.картка №344)
Передбачити Міністерству інфраструктури України за загальним 

фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою 
«Придбання нових пасажирських суден-катамаранів для здійснення 
регулярних пасажирських перевезень» (код 3101250) у обсязі 560.000 
тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
збільшення податкових надходжень, акцизів, залишків коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року та надходжень за кодами 21020000 та 500000. 

Відхилено

-1612- Н.д.Крейденко В.В. (Реєстр.картка №344)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)

Передбачити Міністерству інфраструктури України за загальним 
фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Ремонт 
та відновлення пасажирських суден на підводних крилах для 
відновлення пасажирських перевезень» (код 3101240) у обсязі 67.600 
тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
збільшення податкових надходжень, акцизів, залишків коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року та надходжень за кодами 21020000 та 500000. 

Відхилено

-1613- Н.д.Крейденко В.В. (Реєстр.картка №344)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)

Передбачити Міністерству інфраструктури України за загальним 
фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Ремонт 
та реновація пасажирських теплоходів для річкових перевезень» (код 
3101230) у обсязі 115.000 тис. грн. Пропозицію пропонується 
забезпечити за рахунок збільшення податкових надходжень, акцизів, 
залишків коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року та надходжень за кодами 21020000 та 

Відхилено



стор.   468
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

500000. 

-1614- Н.д.Крейденко В.В. (Реєстр.картка №344)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)

Передбачити Міністерству інфраструктури України за загальним 
фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Ремонт 
гідротехнічних споруд та створення мережі річкових станцій для 
розвитку річкового пасажирського транспорту» у обсязі 445.000 тис. 
грн. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
податкових надходжень, акцизів, залишків коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року та 
надходжень за кодами 21020000 та 500000. 

Відхилено

-1615- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Передбачити Міністерству інфраструктури видатки у розмірі 7 

млрд грн на авіаційну галузь для підтримки авіаційних компаній. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
видатків на 
формування/поповнення 
статутного капіталу 
суб’єкта 
господарювання, що 
здійснює функцію 
національного 
авіаперевізника/

-1616- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Передбачити Міністерству інфраструктури України за загальним 
фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Державна 
підтримка суднобудівної промисловості» у обсязі 500.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1617- Н.д.Штепа С.С. (Реєстр.картка №77)
Збільшити видатки Міністерства інфраструктури України (код 

3100000), передбачивши кошти на реалізацію проєкту «Будівництво 
автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі 
(автомобільна дорога загального користування державного значення 
Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь 
"Під'їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у 
м. Запоріжжі)") у розмірі 3 млрд грн.

Джерелом покриття зазначених видатків пропонується визначити 
за рахунок збільшення надходжень на КПКВК 21020000 «Кошти, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону 
України "Про Національний банк України".

Відхилено



стор.   469
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

661. 3101000 Апарат Міністерства 
інфраструктури України

4 820 169,6 968 365,6 3 851 804,0

662. 3101010 Загальне керівництво та 
управління у сфері 
інфраструктури

222 874,7 222 874,7  -1618- Комітет з питань транспорту та інфраструктури
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 3101010 на 

66.837,3 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1619- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 3101010 на 66,8 
млн грн, у тому числі видатки споживання - на 66,0 млн грн, видатки 
розвитку - 0,8 млн грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1620- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Загальне керівництво та 
управління у сфері інфраструктури» (код 3101010) на 11.929,5 тис. грн. 

Відхилено

-1621- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3101010 
«Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури» 
зменшити видатки на 66.862,4 тис грн. 

Відхилено

663. 3101210 Забезпечення експлуатаційно- 39 039,7 39 039,7  -1622- Комітет з питань транспорту та інфраструктури Відхилено



стор.   470
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

безпечного стану судноплавних 
шлюзів

Передбачити за спеціальним фондом видатки розвитку за кодом 
3101210 у обсязі 661.182,5 тис. грн /як виняток з положень статті 24-
2 Бюджетного кодексу, у розмірі 1% коштів спеціального фонду 
державного бюджету, передбачених на здійснення заходів, 
визначених пунктом 4 частини третьої статті 24-2 Бюджетного 
кодексу/.

-1623- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Передбачити Міністерству інфраструктури видатки у розмірі 1 

млрд грн на ремонт шлюзів та очистку фарватерів річок. 

Відхилено

664. 3101270 Оновлення рухомого складу для 
перевезення пасажирів та 
модернізація залізничної 
інфраструктури для розвитку 
пасажирських перевезень

3 851 804,0  3 851 804,0 -1624- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
3101270 (головний розпорядник Міністерство інфраструктури 
України) «Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та 
модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських 
перевезень» додати слова «шляхом придбання вагонів та товарів 
вітчизняного виробництва, а також робіт та послуг, за умови, що фонд 
оплати праці працівників громадян України, що будуть залучені до 
виконання робіт чи послуг, що є предметом закупівлі, не менше 50%».

Відхилено

-1625- Комітет з питань транспорту та інфраструктури
Передбачити Міністерству інфраструктури України за загальним 

фондом видатки розвитку на відновлення залізничного сполучення на 
ділянці Хирів - Старжава - державний кордон (поблизу міжнародного 
пункту пропуску через державний кордон «Смільниця») у обсязі 20-25 
млн грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за 
бюджетною 
програмою 3101300 з 
уточненням її 
найменування/

-1626- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 
3101270 у обсязі 10.082,9 млн грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3101270/

-1627- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Передбачити видатки Міністерству інфраструктури України у 

розмірі 10 млрд грн для оновлення рухомого складу залізниці. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1628- Комітет з питань транспорту та інфраструктури
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 

3101270 у обсязі 10.082.999 тис. грн та скасувати за спеціальним 
фондом видатки розвитку у обсязі 3.851.804 тис. грн /на придбання 
пасажирських вагонів в кількості 100 одиниць - 3.594,1 млн грн; 
придбання електропотягів для проекту City Express - 2.096,6 млн грн; 
модернізацію інфраструктури для підвищення швидкості руху 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3101270/



стор.   471
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

пасажирських поїздів - 2.064,6 млн грн; реконструкцію споруд 
залізниці, комплексну модернізація окремих напрямків та 
модернізацію пасажирської інфраструктури залізничних станцій за 
проектом Kyіv City Express - 300 млн грн; реконструкцію споруд 
залізниці з електрифікацією дільниць - 1.400,7 млн грн; реконструкцію 
залізничної інфраструктури для забезпечення безбар’єрності - 257,7 
млн грн; розробку ТЕО та проектно-кошторисної документації щодо 
проектів майбутніх періодів - 200 млн грн; реконструкцію 
пасажирських залізничних вокзальних комплексів - 95 млн грн; 
розробку проектно-кошторисної документації за проектами 
«Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Львів-
Ходорів- Хриплин», «Реконструкція залізничної колії на дільниці 
держкордон - Мостиська ІІ-Скнилів» - 63,7 млн грн; реконструкцію 
споруд залізниці з електрифікацією дільниці Ворожба-Суми 
регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» у Сумській 
області (розробка проектно-кошторисної документації) - 10,5 млн 
грн/.

665. 3101290 Фінансове забезпечення заходів 
з розвитку аеропортної 
інфраструктури

400 000,0 400 000,0  -1629- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
3101290 (головний розпорядник Міністерство інфраструктури 
України) «Фінансове забезпечення заходів з розвитку аеропортної 
інфраструктури» додати слова «з пріоритетним придбанням товарів та 
матеріалів вітчизняного виробництва, а також робіт та послуг, за 
умови, що фонд оплати праці працівників громадян України, що 
будуть залучені до виконання робіт чи послуг, що є предметом 
закупівлі, не менше 50%».

Відхилено

-1630- Комітет з питань транспорту та інфраструктури
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 3101290 

на 4.230.322,3 тис. грн. 

Враховано частково
/збільшено видатки на 
2.189,4 млн грн/
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3101290/

-1631- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 3101290 
на 4.230,3 млн грн. 

Враховано частково
/збільшено видатки на 
2.189,4 млн грн/
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3101290/

-1632- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту збільшити видатки розвитку 

Враховано частково
/збільшено видатки на 



стор.   472
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

загального фонду за бюджетною програмою «Фінансове забезпечення 
заходів з розвитку аеропортової інфраструктури» (код 3101290) на 
3.000.000 тис. грн. 

2.189,4 млн грн/
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3101290/

-1633- Комітет з питань транспорту та інфраструктури
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою 

бюджетною програмою ««Проектування та будівництво аеродрому 
аеропорту в Закарпатському регіоні» (аеропорт «Мукачево») у обсязі 
1.500.000 тис. грн. 

Враховано частково
/збільшено видатки на 
2.189,4 млн грн/
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3101290/

-1634- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою 
бюджетною програмою ««Проектування та будівництво аеродрому 
аеропорту в Закарпатському регіоні» (аеропорт «Мукачево») у обсязі 
1.500 млн грн. 

Враховано частково
/збільшено видатки на 
2.189,4 млн грн/
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3101290/

666. 3101300 Проектування та виконання 
робіт з відновлення залізничної 
колії європейського зразка 
шириною 1435 мм від станції 
Чоп до станції Ужгород з 
доведенням до перону 
залізничного вокзалу Ужгород

7 302,3 7 302,3  -1635- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
3101300 (головний розпорядник Міністерство інфраструктури 
України) «Проектування та виконання робіт з відновлення залізничної 
колії європейського зразка шириною 1435 мм від станції Чоп до станції 
Ужгород з доведенням до перону залізничного вокзалу Ужгород» 
додати слова «з придбанням товарів та матеріалів вітчизняного 
виробництва, а також робіт та послуг, за умови, що фонд оплати праці 
працівників громадян України, що будуть залучені до виконання робіт 
чи послуг, що є предметом закупівлі, не менше 50%».

Відхилено

-1636- Н.д.Тищенко М.М. (Реєстр.картка №219)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 3101300 на 

20.000 тис. грн і найменування бюджетної програми викласти в 
редакції: «Проектування та виконання робіт з відновлення залізничної 
колії європейського зразка шириною 1435 мм від станції Чоп до станції 
Ужгород з доведенням до перону залізничного вокзалу Ужгород, 
залізничного сполучення на ділянці Хирів - Старжава - державний 
кордон «Смільниця» та ремонт залізничної станції «Хирів»«. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1637- Комітет з питань транспорту та інфраструктури
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 3101300 

на 200.334,6 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за 



стор.   473
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

бюджетною 
програмою3101300 з 
уточненням її 
найменування/

-1638- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 3101300 
на 200,3 млн грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за 
бюджетною 
програмою3101300 з 
уточненням її 
найменування/

667. 3101310 Забезпечення, організація та 
виконання літерних авіаційних 
рейсів повітряними суднами

299 148,9 299 148,9  -1639- Комітет з питань транспорту та інфраструктури
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 3101310 

на 159.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1640- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 3101310 
на 159 млн грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

668. 3103000 Державна служба морського 
та річкового транспорту 
України

54 976,4 54 976,4  

669. 3103010 Керівництво та управління у 
сферах морського та річкового 
транспорту

54 976,4 54 976,4  -1641- Комітет з питань транспорту та інфраструктури
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 3103010 на 

372.904,8 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1642- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 3103010 на 372,9 
млн грн, у тому числі видатки споживання - на 259,8 млн грн, видатки 
розвитку - на 113,1 млн грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1643- Н.д.Васильковський І.І. (Реєстр.картка №139)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 3103010 на 

394.381,2 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
податкових надходжень, доходів Національного банку України, 
залишків коштів загального та спеціального фонду державного 
бюджету на початок року, збільшення надходжень від рентної плати 
та плати за використання інших природних ресурсів. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3103010/

-1644- Н.д.Васильковський І.І. (Реєстр.картка №139)
У додатку № 3 “Розподіл видатків Державного бюджету України на 

2022 рік” за кодом програмної класифікації видатків та кредитування 
державного бюджету 3103010 «Державна служба морського та 
річкового транспорту України» видатки за загальним фондом 
збільшити на 394.381,2 тис. грн., змінивши арифметичні підсумки 
загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних 
коштів.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3103010/



стор.   474
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації та 
проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням 
відповідних змін до додатка №1 проекту закону або за рахунок 
перерозподілу видатків державного бюджету. 

-1645- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3103010 
«Керівництво та управління у сферах морського та річкового 
транспорту» зменшити видатки на 16.492,9 тис грн. 

Відхилено

670. 3106000 Державне агентство розвитку 
туризму України

110 133,7 110 133,7  -1646- Н.д.Заремський М.В. (Реєстр.картка №202)
У додатку №3 до законопроекту передбачити за загальним фондом 

нову бюджетну програму «Розвиток сільського (зеленого) туризму в 
гірських територіях Чернівецькій області» для Державного агентства 
розвитку туризму України з видатками розвитку у сумі 20.000 тис. грн.

Зазначені додаткові видатки загального фонду пропоную покрити 
за рахунок збільшення у додатку №1 доходів загального фонду 
державного бюджету по коду 11020000 «Податок на прибуток 
підприємств». 

Відхилено

671. 3106010 Керівництво та управління у 10 133,7 10 133,7  -1647- Комітет з питань транспорту та інфраструктури Враховано частково
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сфері розвитку туризму Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 3106010 на 
85.434,7 тис. грн. 

(доручення Уряду)

-1648- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3106010 на 85.434,7 
тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1649- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 3106010 на 85,4 
млн грн, у тому числі видатки споживання - на 83,5 млн грн, видатки 
розвитку - на 1,9 млн грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1650- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)

Відхилено
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    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3106010 
«Керівництво та управління у сфері розвитку туризму» зменшити 
видатки на 3.040,1 тис грн. 

672. 3106020 Розкриття туристичного 
потенціалу України

100 000,0 100 000,0  -1651- Комітет з питань транспорту та інфраструктури
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 3106020 

на 908.500 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1652- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 
3106020 на 908,5 млн грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1653- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3106020 на 908.500 
тис. грн. на розвиток туристичного потенціалу України, а саме на: 
проведення опитувань туристів з метою вдосконалення системи 
обліку, звітності та статистичної інформації у сфері туризму 10.500 
тис.грн.; вдосконалення програмного забезпечення (створення баз 
даних) з метою виокремлення одноденних відвідувачів та визначення 
середньої тривалості перебування туриста 25.000 тис.грн; технічну 
підтримку та вдосконалення Єдиного туристичного реєстру 9.700 
тис.грн.; розвиток та наповнення багатомовного туристичного порталу 
10.200 тис.грн.; популяризацію туристичного продукту України для 
внутрішніх туристів Мандруй Україною 100.500 тис.грн.; 
популяризацію туристичного продукту України для міжнародних 
туристів UkraineNOW 140.900 тис.грн.; популяризацію туристичного 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3106020/
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продукту України ділового туризму Meet in Ukraine 22.670 тис.грн.; 
проведення презентаційних заходів туристичного потенціалу регіонів 
України в країнах-донорах туристів за участі національних 
туроператорів в'їзного туризму 144.500 тис.грн.; організацію 
міжнародної туристичної події для гравців ринку 4.200 тис.грн.; 
консалтингові та освітні програми для підвищення якості туристичних 
послуг та менеджменту дестанацій 31.200 тис.грн.; навчальний курс 
для туристичного бізнесу (професійна англійська, якісний сервіс, 
тощо) 17.000 тис.грн.; розвиток туристичноінформаційних центрів 
11.250 тис.грн.; розробку туристичної інформаційно-орієнтаційної 
системи для туристів 17.000 тис.грн.; підготовку, розробку та 
реалізацію пілотних проєктів щодо розвитку інфраструктури та 
інформаційного контенту областей України 363.880 тис.грн. 

673. 3107000 Державне агентство 
інфраструктурних проектів 
України

19 264,9 19 264,9  -1654- Н.д.Бужанський М.А. (Реєстр.картка №25)
    Н.д.Северин С.С. (Реєстр.картка №39)
    Н.д.Демченко С.О. (Реєстр.картка №29)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Бородін В.В. (Реєстр.картка №38)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Нестеренко К.О. (Реєстр.картка №26)

Передбачити Державному агентству інфраструктурних проектів 
України за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною 
програмою «Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного 
аеропорту Дніпропетровськ» (код 3107030) у обсязі 2.500.000 тис. грн. 
Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок зменшення видатків 
споживання за кодом 3511350. 

Враховано частково
/за кодом 3101290 
збільшено видатки 
розвитку на  2.189,4 
млн грн/

-1655- Комітет з питань транспорту та інфраструктури
Передбачити Державному агентству інфраструктурних проектів 

України за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною 
програмою «Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного 
аеропорту «Дніпропетровськ»« (код 3107030) у обсязі 2.189.400 тис. 
грн. 

Враховано частково
/за кодом 3101290 
збільшено видатки 
розвитку на  2.189,4 
млн грн/

-1656- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Передбачити Державному агентству інфраструктурних проектів 
України за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною 
програмою «Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного 
аеропорту Дніпропетровськ» (код 3107030) у обсязі 2.189,4 млн грн. 

Враховано частково
/за кодом 3101290 
збільшено видатки 
розвитку на  2.189,4 
млн грн/

-1657- Н.д.Демченко С.О. (Реєстр.картка №29)
Передбачити Державному агентству інфраструктурних проектів 

України за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною 
програмою «Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного 
аеропорту Дніпропетровськ» (код 3107030) у обсязі 2.189.400 тис. грн. 
Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
податкових надходжень, акцизу, доходів державного бюджету від 
надходження коштів, що перераховуються Національним банком, 
залишків коштів загального та спеціального фондів державного 

Враховано частково
/за кодом 3101290 
збільшено видатки 
розвитку на  2.189,4 
млн грн/
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бюджету на початок року або за рахунок зменшення видатків 
споживання за кодом 3511350. 

-1658- Комітет з питань транспорту та інфраструктури
Передбачити Державному агентству інфраструктурних проектів 

України за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною 
програмою ««Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки 
дорожнього руху відповідно до державних програм» (код 3107020) у 
обсязі 3.160.079,7 тис. грн /у додатку до пропозиції - за спеціальним 
фондом як виняток з положень статті 24-2 Бюджетного кодексу, у 
розмірі 3,5% коштів спеціального фонду державного бюджету, 
передбачених на здійснення заходів, визначених пунктом 4 частини 
третьої статті 24-2 Бюджетного кодексу/.

Враховано частково
/передбачено за такою 
програмою за 
спеціальним фондом у 
сумі 3.305.912,7 тис. 
грн у зв’язку з 
виключенням статті 
23 законопроекту/

674. 3107010 Організаційне забезпечення 
реалізації інфраструктурних 
проектів

19 264,9 19 264,9  -1659- Комітет з питань транспорту та інфраструктури
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 3107010 на 

37.535,5 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1660- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 3107010 на 37,5 
млн грн, у тому числі видатки споживання - на 36,4 млн грн, видатки 
розвитку - на 1,1 млн грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1661- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)

Відхилено
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    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3107010 

«Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів» 
зменшити видатки на 5.779,5 тис грн. 

675. 3108000 Державна авіаційна служба 
України

261 040,0  261 040,0

676. 3108010 Керівництво та управління у 
сфері авіаційного транспорту

261 040,0  261 040,0

677. 3109000 Державна служба України з 
безпеки на транспорті

242 491,6 242 491,6  

678. 3109010 Здійснення державного 
контролю з питань безпеки на 
транспорті

242 491,6 242 491,6  -1662- Комітет з питань транспорту та інфраструктури
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 3109010 на 

188.638,4 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1663- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 3109010 на 188,6 
млн грн, у тому числі видатки споживання - на 187,1 млн грн, видатки 
розвитку - на 1,5 млн грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1664- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3109010 
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«Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті» 
зменшити видатки на 72.747,5 тис грн. 

679. 3110000 Державне агентство 
автомобільних доріг України

55 750 597,6 96 209,4 55 654 388,2 -1665- Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою 

бюджетною програмою: «Покращення стану автомобільної дороги H-
03 Теофіполь (ад Т-23-14) протяжністю 63,7 км» у сумі 765 млн. грн.

Збалансування вищезазначеної пропозиції здійснити за рахунок 
додаткових надходжень від приватизації державного майна( код 
500000). 

Відхилено

-1666- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Збільшити видатки на реалізацію проекту з розбудови 

прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів 
пропуску на 5 млрд грн. 

Відхилено

-1667- Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)

У додатку №3 Міністерству інфраструктури України (код 3100000) 
збільшити плановий обсяг асигнувань на 29.200 тис. грн для 
завершення будівництва транспортної розв’язки кільцевого типу на 
трасі М-06 Київ - Чоп та Т-14-24 Сколе - Славське, збільшивши 
відповідні арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань 
головного розпорядника бюджетних коштів.

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань за 
викладеними пропозиціями можуть бути податкові надходження, 
акцизи, а також залишки коштів загального та спеціального фондів 
державного бюджету на початок року. З урахуванням зазначеного, 
передбачити відповідні зміни до статті 1 проекту Закону «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік». 

Відхилено

-1668- Н.д.Горенюк О.О. (Реєстр.картка №136)
Передбачити Державному агентству автомобільних доріг України 

нову бюджетну програму «Будівництво автомобільної дороги «Обхід 
с. Сухий Лиман» від автомобільної дороги «Одеса - Білгород-
Дністровський - Монаші - /М-15/» до автомобільної дороги «Одеса - 
Чорноморськ» і транспортної розв’язки на автомобільній дорозі 
державного значення «Одеса - Чорноморськ», км 12+350, в т.ч. 
коригування проекту» з обсягів видатків 2.008.000 тис. грн. та внести 
відповідні зміни до додатку № 3 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації та 
проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням 

Відхилено
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відповідних змін до додатка № 1 проекту закону або за рахунок 
перерозподілу видатків державного бюджету. 

-1669- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
Передбачити Державному агентству автомобільних доріг України 

нову бюджетну програму «Будівництво автомобільної дороги «Обхід 
с. Сухий Лиман» від автомобільної дороги «Одеса - Білгород-
Дністровський - Монаші - /М-15/» до автомобільної дороги «Одеса - 
Чорноморськ» і транспортної розв’язки на автомобільній дорозі 
державного значення «Одеса - Чорноморськ», км 12+350, в т. ч. 
коригування проекту» з обсягом видатків 2.008.000 тис. грн та внести 
відповідні зміни до додатку № 3 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації та 
проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням 
відповідних змін до додатка №1 проекту закону або за рахунок 
перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-1670- Н.д.Васильковський І.І. (Реєстр.картка №139)
Передбачити Державному агентству автомобільних доріг України 

нову бюджетну програму «Будівництво автомобільної дороги «Обхід 
с. Сухий Лиман» від автомобільної дороги «Одеса - Білгород-
Дністровський - Монаші - /М-15/» до автомобільної дороги «Одеса - 
Чорноморськ» і транспортної розв’язки на автомобільній дорозі 
державного значення «Одеса - Чорноморськ», км 12+350, в т. ч. 
коригування проекту» з обсягом видатків 2.008.000 тис. грн. та внести 
відповідні зміни до додатку № 3 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації та 
проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням 
відповідних змін до додатка №1 проекту закону або за рахунок 
перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-1671- Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
Передбачити Державному агентству автомобільних доріг України 

нову бюджетну програму «Будівництво автомобільної дороги «Обхід 
с. Сухий Лиман» від автомобільної дороги «Одеса - Білгород-
Дністровський - Монаші - /М-15/» до автомобільної дороги «Одеса - 
Чорноморськ» і транспортної розв’язки на автомобільній дорозі 
державного значення «Одеса - Чорноморськ», км 12+350, в т. ч. 
коригування проекту» з обсягом видатків 2.008.000 тис. грн та внести 
відповідні зміни до додатку № 3 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 

Відхилено
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тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації та 
проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням 
відповідних змін до додатка №1 проекту закону або за рахунок 
перерозподілу видатків державного бюджету. 

-1672- Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)

Передбачити Державному агентству автомобільних доріг України 
нову бюджетну програму «Будівництво автомобільної дороги «Обхід 
с. Сухий Лиман» від автомобільної дороги «Одеса - Білгород-
Дністровський - Монаші - /М-15/» до автомобільної дороги «Одеса - 
Чорноморськ» і транспортної розв’язки на автомобільній дорозі 
державного значення «Одеса - Чорноморськ», км 12+350, в т. ч. 
коригування проекту» з обсягом видатків 2.008.000 тис. грн та внести 
відповідні зміни до додатку № 3 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації та 
проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням 
відповідних змін до додатка №1 проекту закону або за рахунок 
перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-1673- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
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    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 збільшити видатки для Державного агентства 
автомобільних доріг України за новою бюджетною програмою 
«Додаткове фінансування для виконання капітального ремонту 
автомобільної дороги державного значення М-03 на ділянці км 
493+670-км 495+010» на 43.500 тис.грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-1674- Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
У Додатку №3 передбачити видатки за новою бюджетною 

програмою "Будівництво автомобільної дороги загального 
користування державного значення М-28 Одеса - Южний - /М-14/ з 
під’їздами (Обхід м. Одеси)" в обсязі 500.000 тис. грн. Визначивши 
головним розпорядником Державне агентство автомобільних доріг 
України.

Джерелом для покриття вказаних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію Україну товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої, а також доходи Національного 
банку України, залишки коштів від зменшення витрат на 
обслуговування зовнішнього державного боргу та залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року. 

Відхилено

-1675- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Передбачити Державному агентству автомобільних доріг України 
за загальним фондом видатки розвитку за новими бюджетними 
програмами:

«Будівництво та експлуатація Великої кільцевої автомобільної 
дороги навколо міста Києва» у обсязі 1.000.000 тис. грн;

«Будівництво автомобільної дороги М-22 Полтава - Олександрія на 
ділянці обходу м. Кременчук з мостовим переходом через р. Дніпро» 
у обсязі 100.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1676- Н.д.Заремський М.В. (Реєстр.картка №202)
У додатку №3 до законопроекту для Державного агентства 

автомобільних доріг України передбачити за спеціальним фондом 
нову бюджетну програму «Розбудова прикордонної дорожньої 
інфраструктури на українсько-румунському державному кордоні» з 
видатками розвитку у сумі 40.000 тис. грн.

Зазначені додатки видатки спеціального фонду пропоную покрити 
за рахунок збільшення у Додатку №1 доходів спеціального фонду 

Відхилено



стор.   484
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

державного бюджету по коду 14021900 «Пальне». 

-1677- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 збільшити видатки для Державного агентства 
автомобільних доріг України за новою бюджетною програмою 
«Додаткове фінансування для виконання капітального ремонту 
автомобільної дороги державного значення М-20 на ділянці км 
12+120-км 12+620» на 80.700 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

Відхилено

680. 3111000 Апарат Державного 
агентства автомобільних 
доріг України

55 750 597,6 96 209,4 55 654 388,2

681. 3111010 Керівництво та управління у 
сфері будівництва, ремонту та 
утримання автомобільних доріг

96 209,4 96 209,4  -1678- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 3111010 на 5.985 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 5.859 тис. грн, видатки 
розвитку - на 126 тис. грн. 

-1679- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3111010 
«Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та 
утримання автомобільних доріг» зменшити видатки на 28.862,8 тис 
грн. 

Відхилено

682. 3111020 Розвиток мережі та утримання 
автомобільних доріг загального 
користування державного 
значення

39 670 952,3  39 670 952,3 -1680- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
3111020 (головний розпорядник Державне агентство автомобільних 
доріг України) «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг 
загального користування державного значення» додати слова «за 
умови пріоритетного придбання матеріалів вітчизняного виробництва, 
а також робіт та послуг, за умови, що фонд оплати праці працівників 
громадян України, що будуть залучені до виконання робіт чи послуг, 

Відхилено
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що є предметом закупівлі, не менше 50%».

-1681- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Передбачити за бюджетною програмою КПКВК 3111020 «Розвиток 
мережі та утримання автомобільних доріг загального користування 
державного значення» видатки в сумі 500.000 тис грн на продовження 
ремонтних робіт автомобільної дороги загального користування 
державного значення Р-14 сполученням Луцьк - Ківерці - Маневичі - 
Любешів - Дольськ. 

Відхилено

-1682- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 
3111020 в обсязі 154.171.439,9 тис. грн. 

Відхилено

683. 3111030 Виконання боргових зобов'язань 
за запозиченнями, залученими 
державою або під державні 
гарантії на розвиток мережі 
автомобільних доріг  загального 
користування

15 805 220,9  15 805 220,9

684. 3111610 Розбудова прикордонної 
дорожньої інфраструктури на 
українсько-польському кордоні

150 000,0  150 000,0 -1683- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
3111610 (головний розпорядник Державне агентство автомобільних 
доріг України) «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури 
на українсько-польському кордоні» додати слова «за умови придбання 
матеріалів вітчизняного виробництва, а також робіт та послуг, за 
умови, що фонд оплати праці працівників громадян України, що 
будуть залучені до виконання робіт чи послуг, що є предметом 

Відхилено
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закупівлі, не менше 50%».

-1684- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Збільшити за спеціальним фондом видатки розвитку за кодом 
3111610 на 1.567.835 тис. грн /з внесенням відповідних змін до додатка 
№ 8 до законопроекту/.

Відхилено

-1685- Н.д.Лопушанський А.Я. (Реєстр.картка №125)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 

3111610 на 110.000 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 11020000. 

Відхилено

685. 3111620 Розбудова прикордонної 
дорожньої інфраструктури на 
українсько-угорському 
державному кордоні

28 215,0  28 215,0 -1686- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
3111620 (головний розпорядник Державне агентство автомобільних 
доріг України) «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури 
на українсько-угорському державному кордоні» додати слова «за 
умови придбання матеріалів вітчизняного виробництва, а також робіт 
та послуг, за умови, що фонд оплати праці працівників громадян 
України, що будуть залучені до виконання робіт чи послуг, що є 
предметом закупівлі, не менше 50%».

Відхилено

-1687- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Збільшити за спеціальним фондом видатки розвитку за кодом 
3111620 на 1.584.570 тис. грн /з внесенням відповідних змін до додатка 
№ 8 до законопроекту/.

Відхилено

686. 3130000 Державне агентство 
автомобільних доріг України 
(загальнодержавні видатки та 
кредитування)

23 141 388,8  23 141 388,8

687. 3131000 Державне агентство 
автомобільних доріг України 
(загальнодержавні видатки та 
кредитування)

23 141 388,8  23 141 388,8

688. 3131090 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального 
користування місцевого 
значення, вулиць і доріг 

23 141 388,8  23 141 388,8 -1688- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 

Відхилено
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комунальної власності у 
населених пунктах

3131090 головний розпорядник Державне агентство автомобільних 
доріг України) «Субвенція з державного бюджету місцевим 6 
бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах» додати слова «за умови придбання матеріалів вітчизняного 
виробництва, а також робіт та послуг, за умови, що фонд оплати праці 
працівників громадян України, що будуть залучені до виконання робіт 
чи послуг, що є предметом закупівлі, не менше 50%».

689. 3400000 Міністерство молоді та спорту 
України

6 657 439,5 6 584 753,5 72 686,0 -1689- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Передбачити видатки на фізичну культуру і спорт у розмірі 0,5 % 

від ВВП, у розмірі 26,84 млрд грн. 

Відхилено

-1690- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
Передбачити видатки з державного бюджету місцевим бюджетам 

для реалізації I етапу (2021-2022 рр.) Стратегії розвитку фізичної 
культури і спорту на період до 2028 року. 

Відхилено

-1691- Н.д.Мазурашу Г.Г. (Реєстр.картка №203)
Передбачити Міністерству молоді та спорту України нову 

бюджетну програму «Стимулювання успішної роботи з розвитку 
спорту вищих досягнень та резервного спорту» у сумі 500.000 тис. грн 
(видатки на виплату закладам фізичної культури і спорту винагород за 
участь у підготовці спортсменів високого класу, які посідають високі 
місця на офіційних міжнародних і національних змаганнях з 
олімпійських видів спорту та (з коефіцієнтом 0,5) на міжнародних і 
національних змаганнях з видів спорту з програми Всесвітніх ігор - за 
Положенням, затвердженим Міністерством молоді та спорту України 
та погодженим профільним комітетом Верховної Ради України).

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, 
акцизи, доходи Національного банку України (код 21020000), залишки 
коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 
початок року, а також за рахунок додаткових надходжень від 
приватизації державного майна (код 500000), реалізації нових 
законодавчих ініціатив, зокрема, щодо збільшення акцизного податку 
на алкогольну та тютюнову продукцію тощо. 

Відхилено

690. 3401000 Апарат Міністерства молоді 
та спорту України

6 657 439,5 6 584 753,5 72 686,0

691. 3401010 Керівництво та управління у 
сфері молоді та спорту

109 142,2 109 142,2  -1692- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері молоді та спорту» (код 3401010) на 21.568,8 тис. 
грн. 

Відхилено

-1693- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)

Відхилено
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    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3401010 
«Керівництво та управління у сфері молоді та спорту» зменшити 
видатки на 32.742,7 тис грн. 

-1694- Комітет з питань молоді і спорту
Збільшити видатки розвитку за кодом 3401010 на 8.207,1 тис. грн. 

Відхилено

692. 3401040 Наукова і науково-технічна 
діяльність у сфері розвитку 
молоді та спорту

15 967,6 15 467,6 500,0 -1695- Комітет з питань молоді і спорту
Збільшити видатки розвитку за кодом 3401040 на 9.548,8 тис. грн. 

Відхилено

693. 3401070 Здійснення заходів державної 
політики з питань молоді та 
державна підтримка молодіжних 
та дитячих громадських 
організацій

79 896,5 79 896,5  -1696- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки споживання за кодом 3401070 на 

15.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1697- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки споживання за кодом 3401070 на 

15.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1698- Комітет з питань молоді і спорту
Збільшити видатки споживання за кодом 3401070 на 113.490,9 тис. 

грн.
(забезпечення діяльності Українського молодіжного фонду). 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1699- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
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бюджетною програмою код 3401070 на 5.000 тис. грн /на підтримку 
Молодіжної організації «Пласт - Національна скаутська організація 
України»/. Для покриття вказаних видатків збільшити доходи 
загального фонду державного бюджету у додатку № 1 (з уточненням 
відповідних підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 
законопроекту) за кодом 25000000 «Власні надходження бюджетних 
установ» на відповідну суму.

3401070/

-1700- Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Борзова І.Н. (Реєстр.картка №14)
    Н.д.Мокан В.І. (Реєстр.картка №324)
    Н.д.Саладуха О.В. (Реєстр.картка №281)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
    Н.д.Крейденко В.В. (Реєстр.картка №344)
    Н.д.Гривко С.Д. (Реєстр.картка №335)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Задорожній М.М. (Реєстр.картка №162)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Жмеренецький О.С. (Реєстр.картка №190)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Циба Т.В. (Реєстр.картка №237)

Передбачити видатки за бюджетною програмою “Здійснення 
заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка 
молодіжних та дитячих громадських організацій” (код - 3401070) у 
обсязі 86 млн. грн, із них: - 76 млн грн на забезпечення функціонування 
Українського молодіжного фонду (видатки споживання: 74.600 тис. 
грн в тому числі оплата праці - 7.640 тис. грн; комунальні послуги - 
282,3 тис. грн; видатки розвитку: 1.400 тис. грн); - 10 млн грн на 
забезпечення функціонування державної установи “Всеукраїнський 
молодіжний центр” (видатки споживання: 9.200 тис. грн в тому числі 
оплата праці - 800 тис. грн). Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок додаткових надходжень до державного бюджету внаслідок 
недопущення ухилення від сплати податків і зборів у тіньовому 
секторі економіки та в офшорних зонах, а також за рахунок додаткових 
надходжень від приватизації державного майна. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3401070/

694. 3401110 Розвиток спорту серед осіб з 
інвалідністю та їх фізкультурно-
спортивна реабілітація

1 090 902,8 1 082 563,0 8 339,8 -1701- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за кодом 3401110 на 250.000 тис. 

грн. 

Відхилено

-1702- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за кодом 3401110 на 250.000 тис. 

грн. 

Відхилено

-1703- Комітет з питань молоді і спорту
Збільшити видатки розвитку за кодом 3401110 на 191.903,7 тис. грн. 

(придбання обладнання та будівництво об’єктів: Західного 

Відхилено
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реабілітаційно-спортивного центру – 105.785,8 тис. грн., 
Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного 
центру Національного комітету спорту інвалідів України - 86.117,9 
тис. грн). 

695. 3401120 Підготовка і участь 
національних збірних команд в 
Паралімпійських  і 
Дефлімпійських іграх

1 476 645,7 1 476 645,7  -1704- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських 
і Дефлімпійських іграх» (код 3401120) на 452.867,4 тис. грн. 

Відхилено

-1705- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських 
і Дефлімпійських іграх» (код 3401120) на 452.867,4 тис. грн. 

Відхилено

-1706- Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Збільшити видатки за бюджетною програмою 2501230 «Виплата 

пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі» на 40.000.000 
тис. грн. 

Відхилено

696. 3401220 Розвиток фізичної культури, 
спорту вищих досягнень та 
резервного спорту

3 631 386,1 3 567 725,9 63 660,2 -1707- Комітет з питань молоді і спорту
Збільшити видатки розвитку за кодом 3401220 на 1.398.059,8 тис. 

грн. (створення та розвиток матеріально-технічної бази спорту). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3401220/

-1708- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Зменшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 3401220 
на 300.000 тис. грн. 

Відхилено

-1709- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Збільшити видатки Міністерству молоді та спорту України за 
бюджетною програмою 3401220 «Розвиток фізичної культури, спорту 
вищих досягнень та резервного спорту» для Громадської організації 
«Асоціація спортивної боротьби Одеської області» у сумі 5.000 тис 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3401220/
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грн. Зазначені видатки пропонується здійснити за рахунок зменшення 
на таку суму видатків за кодом 3511350. 

-1710- Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)

Збільшити видатки за кодом 3401220 на 5.000 тис. грн. для вільної 
та греко-римської боротьби (для Громадської організації «Асоціація 
олімпійських видів боротьби» м.Одеса) 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3401220/

-1711- Н.д.Мазурашу Г.Г. (Реєстр.картка №203)
    Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)

За видатками розвитку збільшити видатки Міністерству молоді та 
спорту України за кодом 3401220 «Розвиток фізичної культури, спорту 
вищих досягнень та резервного спорту» на 40.000 тис. грн. (допомога 
територіальним громадам (пропорційно до офіційно встановленої 
кількості населення, або виборців) -на проведення спортивно-масових 
заходів та влаштування умов для фізкультурно-оздоровчої діяльності).

/Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові 
надходження, акцизи, доходи Національного банку України (код 
21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів 
державного бюджету на початок року, а також за рахунок 
додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 
500000), реалізації нових законодавчих ініціатив, зокрема, щодо 
збільшення акцизного податку на алкогольну та тютюнову продукцію 
тощо/.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3401220/

-1712- Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
Збільшити видатки загального фонду Міністерства молоді та 

спорту України на 300.000 тис. грн /з 6.584.753,5 тис. грн до 
6.884.753,5 тис. грн/ по коду 3401220 «Розвиток фізичної культури, 
спорту вищих досягнень та резервного спорту» /з 3.567.725,9 тис. грн 
до 3.867.725,9 тис. грн/ на будівництво нових, реконструкцію та 
капітальний ремонт наявних споруд сфери управління спортивних 
приміщень ДП «Атлет». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3401220/

-1713- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 3401220 на 
35.000 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 25.000 тис. грн 
(з них на оплату праці - 4.000 тис. грн), видатки розвитку - на 10.000 
тис. грн /для забезпечення діяльності Центру олімпійської підготовки 
з волейболу пляжного, а також для проведення Всесвітніх та 
національних змагань з масових видів спорту/.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3401220/
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-1714- Н.д.Лопушанський А.Я. (Реєстр.картка №125)
Передбачити в бюджетній програмі 3401220 окремий рядок: «у 

тому числі фінансова підтримка підготовки та участі національних 
збірних команд з волейболу пляжного в Всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях» та збільшити видатки споживання по 
загальному фонду для окремого рядка на 24.000 тис. грн. за рахунок 
збільшення доходів загального фонду державного бюджету по коду 
11020000 «Податок на прибуток підприємств» на 24.000 тис. грн. 

Відхилено

-1715- Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною 

програмою 3401220 на 100.000 тис. грн. для утворення ДУ 
«Державний центр олімпійської підготовки з боксу». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3401220/

-1716- Н.д.Беленюк Ж.В. (Реєстр.картка №235)
Збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою 

3401220 на 300.000 тис. грн на будівництво нових, реконструкцію та 
капітальний ремонт наявних споруд сфери управління спортивних 
приміщень ДП «Атлет». Джерелом фінансування додаткових витрат 
можуть бути перевищення доходів Національного банку України, а 
також залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3401220/

-1717- Н.д.Лопушанський А.Я. (Реєстр.картка №125)
Збільшити видатки споживання по загальному фонду за 

бюджетною програмою 3401220 на суму 30.000 тис. грн. (з них 
видатки для оплати праці - 3 000,0 тис. грн.) та видатки розвитку на 
суму 7.000 тис. грн. для забезпечення діяльності Центру олімпійської 
підготовки для командних ігрових видів спорту, за рахунок 
збільшення доходів загального фонду державного бюджету по коду 
11020000 «Податок на прибуток підприємств» на 37.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3401220/

-1718- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною 
програмою 3401220 на 100.000 тис. грн /для ДУ «Державний центр 
олімпійської підготовки з біатлону»/. Для покриття вказаних видатків 
збільшити доходи загального фонду державного бюджету у додатку № 
1 (з уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку 
та статті 1 законопроекту) за кодом 25000000 «Власні надходження 
бюджетних установ» на відповідну суму.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3401220/

697. 3401280 Фінансова підтримка 
громадських об’єднань 
фізкультурно-спортивного 
спрямування

68 511,5 68 511,5  -1719- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
Передбачити видатки за програмою 3401280 «Фінансова підтримка 

громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування» за 
рахунок загального фонду державного бюджету для забезпечення 
державної фінансової підтримки фізкультурно-спортивних товариств 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3401280/
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«Спартак» та «Україна». 

-1720- Комітет з питань молоді і спорту
Збільшити видатки споживання за кодом 3401280 на 3.832,1 тис. 

грн. (видатки на організацію і проведення спортивних заходів: 
Спортивний комітет України - 1.306 тис. грн; фізкультурноспортивне 
товариство «Україна» - 1.357,5 тис. грн.; фізкультурноспортивне 
товариство «Колос» - 1.168,6 тис. грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3401280/

-1721- Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
Збільшити видатки споживання за кодом 3401280 на 35.000 тис. грн 

(видатки на організацію та проведення спортивних заходів: Федерація 
боксу України на проведення Чемпіонату Європи серед молоді віком 
до 22 років). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3401280/

-1722- Н.д.Мазурашу Г.Г. (Реєстр.картка №203)
    Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)

За видатками розвитку збільшити видатки Міністерству молоді та 
спорту України за кодом 3401280 «Фінансова підтримка громадських 
об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування» на 100.000 тис. 
грн. (видатки на виплату закладам фізичної культури і спорту 
винагород за участь у підготовці спортсменів високого класу, які 
посідають високі місця на офіційних міжнародних і національних 
змаганнях з олімпійських видів спорту та (з коефіцієнтом 0,5) на 
міжнародних і національних змаганнях з видів спорту з програми 
Всесвітніх ігор - за Положенням, затвердженим Міністерством молоді 
та спорту України та погодженим профільним комітетом Верховної 
Ради України).

/Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові 
надходження, акцизи, доходи Національного банку України (код 
21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів 
державного бюджету на початок року, а також за рахунок 
додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 
500000), реалізації нових законодавчих ініціатив, зокрема, щодо 
збільшення акцизного податку на алкогольну та тютюнову продукцію 
тощо/.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3401280/

-1723- Н.д.Дубінський О.А. (Реєстр.картка №94)
Збільшення видатків на 200 млн. грн. за бюджетною програмою 

«Фінансова підтримка громадських об’єднань фізкультурно-
спортивного спрямування» (код програмної класифікації видатків та 
кредитування державного бюджету 3401280)

За рахунок зменшення видаткової частини бюджету за бюджетними 
програмами залишивши обсяг відповідних видатків на рівні 2021 року 
за КПКВК: 0410000 - на 170 млн. грн, 0901010 - на 2.000 млн.грн, 
1401010 - на 90 млн.грн, 2201010 - на 50 млн. грн, 2308010 - на 40 млн. 
грн, 2501010 - на 60 млн. грн, 2751010 - на 50 млн. грн, 2900000 - на 70 
млн. грн, 3501010 - на 50 млн. грн, 3501010 - на 200 млн. грн, 3507010 
- на 500 млн. грн, 3506010 - на 600 млн. грн, 3601010 - на 170 млн. грн, 
3806030 - на 100 млн. грн., 6321010 - на 100 млн. грн, 6331020 - на 180 
млн. грн, 6521010 - на 800 млн. грн, 6501010 - на 50 млн. грн, 6501010 
- на 50 млн. грн, зменшити субвенцію спеціального фонду на 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3401280/
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фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 
на 5.000 млн. грн. 

-1724- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Фінансова підтримка громадських об’єднань фізкультурно-
спортивного спрямування» (код 3401280) на 15.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3401280/

-1725- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Фінансова підтримка громадських об’єднань фізкультурно-
спортивного спрямування» (код 3401280) на 15.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3401280/

698. 3401320 Підготовка і участь 
національних збірних команд 
України в міжнародних 
змаганнях, що проводять 
Міжнародний, Європейський 
олімпійські комітети, 
включаючи Олімпійські ігри, та 
Всесвітніх іграх

159 774,8 159 774,8  -1726- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Підготовка і участь національних збірних команд України в 
міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський 
олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх 
іграх» (код 3401320) на 136.748,2 тис. грн. 

Відхилено

-1727- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Підготовка і участь національних збірних команд України в 
міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський 
олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх 
іграх» (код 3401320) на 136.748,2 тис. грн. 

Відхилено

-1728- Комітет з питань молоді і спорту
Збільшити видатки споживання за кодом 3401320 на 6.660 тис. грн 

(для суттєвого підвищення розміру винагород спортсменам - 
чемпіонам та призерам Всесвітніх ігор, а також їхнім тренерам в 
установленому законодавством порядку). 

Відхилено

699. 3401360 Розвиток спортивної медицини 25 212,3 25 026,3 186,0
700. 3410000 Міністерство  молоді та спорту 

України (загальнодержавні 
видатки та кредитування)

650 000,0 650 000,0  

701. 3411000 Міністерство  молоді та 
спорту України 
(загальнодержавні видатки та 
кредитування)

650 000,0 650 000,0  

702. 3411220 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
розвиток спортивної 
інфраструктури, у тому числі 
реконструкцію, будівельно-
ремонтні роботи об`єктів 

650 000,0 650 000,0  
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закладів фізичної культури і 
спорту, що забезпечують 
розвиток резервного спорту, 
льодових палаців/арен та 
стадіонів

703. 3500000 Міністерство фінансів 
України

25 917 435,0 22 202 828,7 3 714 606,3

704. 3501000 Апарат Міністерства фінансів 
України

4 266 814,2 1 165 309,9 3 101 504,3

705. 3501010 Керівництво та управління у 
сфері фінансів

798 921,8 798 921,8  -1729- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері фінансів» (код 3501010) на 53.931 тис. грн. 

Відхилено

-1730- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3501010 
«Керівництво та управління у сфері фінансів» зменшити видатки на 
239.676,5 тис грн. 

Відхилено

706. 3501100 Наукове і науково-методичне 
забезпечення у сфері 
виробництва і використання 
дорогоцінного і 

21 841,0 16 241,0 5 600,0
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напівдорогоцінного каміння та 
забезпечення виробничих та 
соціально-культурних потреб у 
дорогоцінних металах і 
дорогоцінному камінні 

707. 3501220 Підтримка культурно-
оздоровчих та соціальних 
заходів фінансової системи

16 823,4  16 823,4

708. 3501480 Побудова та функціонування 
інформаційно-аналітичної 
платформи верифікації та інші 
заходи, пов’язані з її 
впровадженням

14 205,2 14 205,2  

709. 3501500 Забезпечення функціонування 
Фонду розвитку інновацій

50 000,0 50 000,0  -1731- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту збільшити видатки розвитку 

загального фонду за бюджетною програмою «Забезпечення 
функціонування Фонду розвитку інновацій» (код 3501500) на 200.000 
тис. грн. 

Відхилено

-1732- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Збільшити фінансування Фонду розвитку інновацій до 1 млрд грн. 

Відхилено

710. 3501520 Підготовка кадрів у сфері 
фінансової політики закладами 
вищої освіти

343 307,0 264 725,9 78 581,1 -1733- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)

Відхилено
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    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)
У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3501520 

«Підготовка кадрів у сфері фінансової політики закладами вищої 
освіти» цифри «264.725,9» тис грн замінити на цифри «214.171,8» тис 
грн. 

711. 3501530 Наукова і науково-технічна 
діяльність у сфері фінансової 
політики

21 715,8 21 216,0 499,8

712. 3501540 Забезпечення функціонування 
Фонду розвитку підприємництва

3 000 000,0  3 000 000,0 -1734- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» (код 
3501540) на 500.000 тис. грн. 

Відхилено

-1735- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» (код 
3501540) на 500.000 тис. грн. 

Відхилено

-1736- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 бюджетну програму «Забезпечення функціонування 
Фонду розвитку підприємництва» КПКВК 3501540 збільшити на 
2.000.000 тис грн.

Відхилено



стор.   499
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-1737- Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною 

програмою 3501540 на 3.523.363,4 тис. грн.
Одночасно зменшивши видатки споживання за бюджетними 

програмами: 0901010 "Здійснення прокурорської діяльності, 
підготовка та підвищення кваліфікації працівників органів 
прокуратури" - на 2.021.858,6 тис. грн; 6521010 "Забезпечення заходів 
у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби 
безпеки України" - на 916 846,1 тис. грн; 1007010 "Керівництво та 
управління діяльністю Національної поліції України" - на 205.699,02 
тис. грн; 0411010 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету 
Міністрів України" - на 113.293,9 тис грн; 6601020 "Державна охорона 
органів державної влади та посадових осіб" - на 130.986,9 тис грн; 
6421010 "Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань" - на 
84.172,5 тис. грн; 6501070 "Інформаційно-аналітичне забезпечення 
діяльності у сфері інформаційної безпеки України" - на 50.506,2 тис. 
грн. 

Відхилено

713. 3504000 Державна казначейська 
служба України

3 483 982,1 3 476 729,6 7 252,5

714. 3504010 Керівництво та управління у 
сфері казначейського 
обслуговування

3 233 982,1 3 226 729,6 7 252,5 -1738- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері казначейського обслуговування» (код 3504010) на 
166.200,2 тис. грн. 

Відхилено

-1739- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)

Відхилено
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    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3504010 
«Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування» 
зменшити видатки на 968.018,9 тис грн. 

715. 3504030 Відшкодування шкоди, завданої 
громадянинові незаконними 
діями органів дізнання, 
досудового слідства, 
прокуратури і суду, 
відшкодування громадянинові 
вартості конфіскованого та 
безхазяйного майна стягнутого в 
дохід держави, відшкодування 
шкоди, завданої фізичній чи 
юридичній особі незаконними 
рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органів державної 
влади, їх посадових і службових 
осіб

150 000,0 150 000,0  -1740- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 
органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, 
відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та 
безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування 
шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними 
рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх 
посадових і службових осіб» (код 3504030) на 1.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-1741- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 
органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, 
відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та 
безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування 
шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними 
рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх 
посадових і службових осіб» (код 3504030) на 1.000.000 тис. грн. 

Відхилено

716. 3504040 Заходи щодо виконання рішень 
суду, що гарантовані державою    

100 000,0 100 000,0  -1742- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою» (код 
3504040) на 500.000 тис. грн. 

Відхилено

-1743- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою» (код 

Відхилено
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3504040) на 500.000 тис. грн. 

717. 3505000 Державна аудиторська служба 
України

1 051 043,6 1 050 782,8 260,8

718. 3505010 Керівництво та управління у 
сфері фінансового контролю

1 051 043,6 1 050 782,8 260,8 -1744- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері фінансового контролю» (код 3505010) на 168.058,2 
тис. грн. 

Відхилено

-1745- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3505010 
«Керівництво та управління у сфері фінансового контролю» зменшити 
видатки на 315.234,8 тис грн. 

Відхилено

719. 3506000 Державна митна служба 
України

5 295 352,8 5 215 405,1 79 947,7 -1746- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Державна митна служба України Видатки розвитку пропонуємо 

залишити на рівні минулого року, скоротивши на 0,4 млрд грн. 

Відхилено

-1747- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)

Відхилено
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    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Видатки за КПКВК 3506000 «Державна митна служба України» 
залишити на рівні минулого року, скоротивши на 0,4 млрд. грн. 

720. 3506010 Керівництво та управління у 
сфері митної політики

5 225 352,8 5 215 405,1 9 947,7 -1748- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)

У додатку №3 збільшити за загальним фондом видатки розвитку за 
бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері митної 
політики» (код 3506010) на 4.000.000 тис. грн /для модернізації та 
технічного переоснащення пунктів пропуску/.

Для покриття вказаних видатків збільшити доходи загального 
фонду державного бюджету у додатку № 1 (з уточненням відповідних 
підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту) за 
кодом 14060000 «Податок на додану вартість з вироблених в Україні 
товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування» на 
відповідну суму. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
3506010/

-1749- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері митної політики» (код 3506010) на 549.509 тис. грн. 

Відхилено

-1750- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)

Відхилено
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    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3506010 
«Керівництво та управління у сфері митної політики» зменшити 
видатки на 1.564.621,5 тис грн. 

-1751- Н.д.Ковальчук О.В. (Реєстр.картка №152)
    Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
    Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
    Н.д.Сова О.Г. (Реєстр.картка №294)
    Н.д.Кінзбурська В.О. (Реєстр.картка №171)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Аллахвердієва І.В. (Реєстр.картка №337)
    Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
    Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Холодов А.І. (Реєстр.картка №247)

У додатку №3 збільшити обсяг видатків за бюджетною програмою 
«Керівництво та управління у сфері митної політики» (код 3506010) з 
5.225.352,8 тис. грн до 9.453.536,9 тис. грн, змінивши арифметичні 
підсумки загального обсягу асигнувань головного розпорядника 
бюджетних коштів.

Додаткові видатки пропонується здійснити за рахунок:
збільшення доходів загального фонду за кодом 14030000 

«Акцизний податок з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції)» на 674.646,52 тис. грн;

збільшення доходів загального фонду за кодом 14070000 «Податок 
на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів» на 
3.865.087,21 тис. грн;

збільшення доходів загального фонду за кодом 15010000 «Ввізне 
мито» на 345.984,51 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
3506010/

721. 3506610 Реалізація проекту з розбудови 
прикордонної дорожньої 
інфраструктури та 
облаштування пунктів пропуску

70 000,0  70 000,0 -1752- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
3506610 (головний розпорядник Державна митна служба України) 
«Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої 
інфраструктури та облаштування пунктів пропуску» додати слова «за 
умови придбання матеріалів вітчизняного виробництва, а також робіт 
та послуг, за умови, що фонд оплати праці працівників громадян 
України, що будуть залучені до виконання робіт чи послуг, що є 

Відхилено
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предметом закупівлі, не менше 50%».

-1753- Н.д.Заремський М.В. (Реєстр.картка №202)
У додатку №3 до законопроекту збільшити видатки розвитку за 

бюджетною програмою (КПКВК 3506610) «Реалізація проекту з 
розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування 
пунктів пропуску» за спеціальним фондом на 30.000 тис. грн.

Зазначені додатки видатки спеціального фонду пропоную покрити 
за рахунок збільшення у Додатку №1 доходів спеціального фонду 
державного бюджету по коду 14021900 «Пальне». 

Відхилено

-1754- Н.д.Лопушанський А.Я. (Реєстр.картка №125)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 

3506610 на 70.000 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 11020000. 

Відхилено

-1755- Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №424)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за бюджетною 

програмою 3506610 "Реалізація проекту з розбудови прикордонної 
дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску" на 
2.449.621,4 тис. грн.

За рахунок зменшення видатків за бюджетними програмами: 
0901010 "Здійснення прокурорської діяльності, підготовка та 
підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури" видатки на 
оплату праці загального фонду - на 1.169.071,3 тис. грн (приведення до 
рівня збільшення фонду оплати праці інших ЦОВВ на 6,2% порівняно 
з 2021 роком); 0901010 "Здійснення прокурорської діяльності, 
підготовка та підвищення кваліфікації працівників органів 
прокуратури" видатки розвитку загального фонду - на 46.317,5 тис. грн 
(встановлення розміру видатків розвитку на рівні 50% від 2021 року); 
1007020 "Забезпечення діяльності органів та установ Національної 
поліції України" видатки розвитку загального фонду - на 849.744,4 тис. 
грн (встановлення розміру видатків розвитку на рівні 50% від 2021 
року); 1211120 "Державні капітальні вкладення на розроблення та 
реалізацію державних інвестиційних проектів" видатки розвитку 
загального фонду - на 717.275 тис. грн (нова програма 2022 року - існує 
потреба в інших напрямках фінансування); 3506010 "Керівництво та 
управління у сфері митної політики" видатки розвитку загального 
фонду - на 400.000 тис. грн (залишити на рівні 2021 року); 6421010 
"Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань" видатки 
розвитку загального фонду - на 216.925, 7 тис. грн (встановлення 
розміру видатків розвитку на рівні 50% від 2021 року); 6521010 
"Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів 
системи Служби безпеки України" видатки на оплату праці загального 
фонду - на 810.741,2 тис. грн (приведення до рівня збільшення фонду 
оплати праці інших ЦОВВ на 6,2% порівняно з 2021 роком); 6521010 
"Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів 
системи Служби безпеки України" видатки розвитку загального фонду 
- на 239.546,3 тис. грн (встановлення розміру видатків розвитку на 
рівні 50% від 2021 року). 

Відхилено

722. 3507000 Державна податкова служба 11 604 241,0 11 083 237,1 521 003,9
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України
723. 3507010 Керівництво та управління у 

сфері податкової політики
11 263 906,4 10 742 902,5 521 003,9 -1756- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)

У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 
загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері податкової політики» (код 3507010) на 307.356,9 
тис. грн. 

Відхилено

-1757- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3507010 
«Керівництво та управління у сфері податкової політики» зменшити 
видатки на 3.222.870,8 тис грн. 

Відхилено

724. 3507090 Виконання судових рішень на 
користь фізичних та юридичних 
осіб

340 334,6 340 334,6  

725. 3508000 Агентство з управління 
державним боргом

39 290,8 39 290,8  

726. 3508010 Керівництво та управління у 
сфері реалізації політики з 
питань управління державним 
боргом

39 290,8 39 290,8  -1758- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)

Відхилено
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    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2022 рік» у рядку КПКВКДБ 3508010 «Керівництво та 
управління у сфері реалізації політики з питань управління державним 
боргом» зменшити видатки на 11.787,2 тис грн. 

727. 3509000 Державна служба фінансового 
моніторингу України

176 710,5 172 073,4 4 637,1

728. 3509010 Керівництво та управління у 
сфері фінансового моніторингу

168 424,2 168 424,2  -1759- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері фінансового моніторингу» (код 3509010) на 
21.652,6 тис. грн. 

Відхилено

-1760- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)

Відхилено
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    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3509010 
«Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу» 
зменшити видатки на 50.527,3 тис грн. 

729. 3509020 Перепідготовка та підвищення 
кваліфікації у сфері боротьби з 
легалізацією (відмиванням) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, і фінансуванням 
тероризму

8 286,3 3 649,2 4 637,1

730. 3510000 Міністерство фінансів 
України (загальнодержавні 
видатки та кредитування)

204 914 052,4 203 456 016,2 1 458 036,2

731. 3511000 Міністерство фінансів 
України (загальнодержавні 
видатки та кредитування)

204 914 052,4 203 456 016,2 1 458 036,2 -1761- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Повернути найменування видатків КПКВК 3511380 «Заходи, 
пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» (Додаток 
3) закріпивши його за «Міністерство фінансів України 
(загальнодержавні видатки та кредитування) (КПКВК 3511000)» та 
визначити фінансування у сумі 600.000 тис грн. Забезпечити 

Відхилено



стор.   508
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

фінансування шляхом зменшення: видатків розвитку загального 
фонду «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм 
та комплексних заходів програмного характеру» (КПКВК 2301400) на 
300.000 тис грн; видатків споживання загального фонду «Реалізація 
програми державних гарантій медичного обслуговування населення» 
(КПКВК 2308060) на 300.000 тис грн. 

732. 3511030 Резервний фонд 1 500 000,0 1 500 000,0  
733. 3511050 Базова дотація 16 294 154,3 16 294 154,3  
734. 3511060 Додаткові дотації з державного 

бюджету місцевим бюджетам
3 685 401,9 3 685 401,9  

735. 3511130 Внески до міжнародних 
організацій

444 180,0 444 180,0  

736. 3511350 Обслуговування державного 
боргу 

181 415 079,5 181 415 079,5  

737. 3511370 Субвенція з державного 
бюджету міському бюджету 
міста Жовтих Вод на виконання 
заходів щодо радіаційного та 
соціального захисту населення 
міста Жовтих Вод

8 480,1 8 480,1  

738. 3511590 Обслуговування та погашення 
зобов’язань за залученими 
коштами під державні гарантії 
для здійснення капітальних 
видатків розпорядниками 
бюджетних коштів

8 720,4 8 720,4  

739. 3511640 Субвенція з державного 
бюджету міському бюджету 
міста Харкова на подовження 
третьої лінії метрополітену у м. 
Харкові

313 372,5  313 372,5 -1762- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 
видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
3511640 (головний розпорядник Міністерство фінансів України) 
«Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова 
на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові» додати слова 
«за умови пріоритетного придбання матеріалів вітчизняного 
виробництва, а також робіт та послуг, за умови, що фонд оплати праці 
працівників громадян України, що будуть залучені до виконання робіт 
чи послуг, що є предметом закупівлі, не менше 50%».

Відхилено

740. 3511670 Cубвенція з державного 
бюджету міському бюджету 
міста Дніпра на завершення 
будівництва метрополітену у м. 
Дніпрі

1 244 663,7 100 000,0 1 144 663,7 -1763- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 

Відхилено



стор.   509
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
3511670 (головний розпорядник Міністерство фінансів України) 
«Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на 
завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі» додати слова «за 
умови пріоритетного придбання матеріалів вітчизняного виробництва, 
а також робіт та послуг, за умови, що фонд оплати праці працівників 
громадян України, що будуть залучені до виконання робіт чи послуг, 
що є предметом закупівлі, не менше 50%».

741. 3600000 Міністерство юстиції України 16 065 808,8 14 477 993,1 1 587 815,7
742. 3601000 Апарат Міністерства юстиції 

України
14 769 912,8 13 210 055,5 1 559 857,3

743. 3601010 Керівництво та управління у 
сфері юстиції

4 898 196,4 3 734 014,8 1 164 181,6 -1764- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері юстиції» (код 3601010) на 115.550 тис. грн. 

Відхилено

-1765- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3601010 
«Керівництво та управління у сфері юстиції» зменшити видатки на 
1.120.204,4 тис грн. 

Відхилено

744. 3601020 Виконання покарань установами 7 340 841,6 7 079 108,2 261 733,4 -1766- Н.д.Костін А.Є. (Реєстр.картка №329) Відхилено
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і органами Державної 
кримінально-виконавчої служби 
України

    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Совгиря О.В. (Реєстр.картка №343)
    Н.д.Торохтій Б.Г. (Реєстр.картка №326)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3601020 на 170.000 
тис. грн, в т.ч. видатки споживання - на 150.000 тис. грн (з них оплата 
праці - на 150.000 тис. грн), видатки розвитку - на 20.000 тис. грн.

Фінансування видатків здійснити за рахунок очікуваного 
збільшення доходів Державного бюджету від надходження коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону 
України "Про Національний банк України" (код 21020000). 

745. 3601030 Забезпечення діяльності органів 
пробації

748 822,9 748 822,9  

746. 3601060 Підготовка робітничих кадрів у 
професійно-технічних закладах 
соціальної адаптації при 
установах виконання покарань

4 897,4 4 897,4  

747. 3601070 Проведення судової експертизи і 
розробка методики проведення 
судових експертиз

656 992,1 533 439,8 123 552,3

748. 3601090 Підвищення кваліфікації 
працівників органів юстиції 

10 390,0  10 390,0

749. 3601150 Забезпечення захисту прав та 
інтересів України під час 
урегулювання спорів, розгляду у 
закордонних юрисдикційних 
органах справ за участю 
іноземного суб’єкта та України, 
а також забезпечення 
представництва України в 
Європейському суді з прав 
людини

527 395,0 527 395,0  

750. 3601170 Платежі на виконання рішень 
закордонних юрисдикційних 
органів, прийнятих за 
наслідками розгляду справ 
проти України

582 377,4 582 377,4  -1767- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою 3601170 на 70.000 тис. грн для виконання 
рішень Європейського суду з прав людини.

Джерелом фінансування додаткових витрат загальним обсягом 
70.000 тис. грн можуть бути перевищення доходів Національного 
банку України, а також залишки коштів загального та спеціального 
фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-1768- Н.д.Костін А.Є. (Реєстр.картка №329)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Совгиря О.В. (Реєстр.картка №343)
    Н.д.Торохтій Б.Г. (Реєстр.картка №326)

Збільшити видатки споживання за бюджетною програмою 3601170 

Відхилено
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Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

на 70.000 тис. грн.
Фінансування видатків здійснити за рахунок очікуваного 

збільшення доходів Державного бюджету від надходження коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону 
України "Про Національний банк України" (код 21020000). 

751. 3603000 Координаційний центр з 
надання правової допомоги

991 932,1 991 932,1  

752. 3603020 Забезпечення формування та 
функціонування системи 
безоплатної правової допомоги

606 748,1 606 748,1  -1769- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної 
правової допомоги» (код 3603020) на 213.961,4 тис. грн. 

Відхилено

-1770- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної 
правової допомоги» (код 3603020) на 213.961,4 тис. грн. 

Відхилено

753. 3603030 Оплата послуг та відшкодування 
витрат адвокатів з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги

385 184,0 385 184,0  

754. 3609000 Державна архівна служба 
України

303 963,9 276 005,5 27 958,4

755. 3609010 Керівництво та управління у 
сфері архівної справи

28 363,4 28 363,4  -1771- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері архівної справи» (код 3609010) на 1.072,6 тис. грн. 

Відхилено

-1772- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Керівництво та управління у сфері архівної справи» (код 3609010) на 
15.000 тис. грн. 

Відхилено

-1773- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Керівництво та управління у сфері архівної справи» (код 3609010) на 
15.000 тис. грн. 

Відхилено

-1774- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)

Відхилено
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    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3609010 
«Керівництво та управління у сфері архівної справи» зменшити 
видатки на 8.509 тис грн. 

-1775- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3609010 на 5.583,6 
тис. грн з яких: 5.000 тис. грн - витрати на проведення Всеукраїнського 
закритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію 
"Будівництво типового районного архіву"; 583,6 тис. грн - для 
оновлення основних засобів: комп'ютерів, комутаційного обладнання, 
оргтехніки, які виходять із ладу, які вже зняті з виробництва, не 
підлягають ремонту та проведення відновлення яких економічно 
недоцільне. 

Відхилено

756. 3609020 Наукова і науково-технічна 
діяльність у сфері архівної 
справи та страхового фонду 
документації

10 358,9 10 233,9 125,0 -1776- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)

Відхилено
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    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3609020 на 16.960,4 
тис. грн з яких: 13.360,40 тис. грн - на оплату основного окладу; 2.939,3 
тис. грн - для сплати нарахувань на оплату праці; 660,7 тис. грн - 
оплата комунальних послуг та енергоносіїв. 

757. 3609030 Забезпечення діяльності 
архівних установ та установ 
страхового фонду документації

265 241,6 237 408,2 27 833,4 -1777- Н.д.Костін А.Є. (Реєстр.картка №329)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Совгиря О.В. (Реєстр.картка №343)
    Н.д.Торохтій Б.Г. (Реєстр.картка №326)

Збільшити видатки розвитку за бюджетною програмою 3609030 на 
24.000 тис. грн.

Фінансування видатків здійснити за рахунок очікуваного 
збільшення доходів Державного бюджету від надходження коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону 
України "Про Національний банк України" (код 21020000). 

Відхилено

-1778- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3609030 на 348.325,1 
тис. грн. 

Відхилено
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758. 3800000 Міністерство культури та 
інформаційної політики 
України

10 534 703,0 10 022 974,6 511 728,4 -1779- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Передбачити видатки на культуру у розмірі 0,5 % від ВВП, 

збільшивши фінансування на 9,1 млрд. грн. 

Відхилено

-1780- Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
Передбачити Міністерству культури та інформаційної політики 

України за загальним фондом видатки за новою бюджетною 
програмою «Виробництво (створення) та розповсюдження 
патріотичних серіалів» (код 3801180) у обсязі 100.000 тис. грн. 
Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
податкових надходжень, акцизів, залишків коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року та 
надходжень за кодами 21020000 та 500000. 

Відхилено

-1781- Н.д.Заремський М.В. (Реєстр.картка №202)
У додатку №3 до законопроекту для Міністерства культури та 

інформаційної політики України передбачити за загальним фондом 
нову бюджетну програму «Фінансова підтримка закладів культури 
гірських територій Чернівецької області» з видатками розвитку у сумі 
10.000 тис. грн.

Зазначені додаткові видатки загального фонду пропоную покрити 
за рахунок збільшення у додатку №1 доходів загального фонду 
державного бюджету по коду 11020000 «Податок на прибуток 
підприємств». 

Відхилено

-1782- Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)

Передбачити видатки за новою бюджетною програмою 
«Забезпечення функціонування Національного офісу розвитку 
креативних індустрій, підтримка, розвиток та популяризація народних 
художніх промислів» у сумі 60.439 тис. грн. 

За рахунок додаткових надходжень від приватизації державного 
майна, перевищення доходів Національного банку України, залишки 
коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 
початок року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або 
за рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через 
Державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 року.

Відхилено

759. 3801000 Апарат Міністерства 
культури та інформаційної 
політики України

7 645 073,1 7 157 150,8 487 922,3

760. 3801010 Керівництво та управління у 
сфері культури та інформаційної 
політики

129 079,1 129 079,1  -1783- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері культури та інформаційної політики» (код 3801010) 
на 36.809,3 тис. грн. 

Відхилено

-1784- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)

Відхилено
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    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3801010 
«Керівництво та управління у сфері культури та інформаційної 
політики» зменшити видатки на 38.723,7 тис грн. 

-1785- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3801010 на 268.700 
тис. грн. 

Відхилено

761. 3801020 Збирання, обробка та 
розповсюдження офіційної 
інформаційної продукції

168 543,9 168 543,9  -1786- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)

Відхилено
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    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3801020 на 72.300 
тис. грн з яких: 14,9 млн. грн - утримання Центру стратегічних 
комунікацій та інформаційної безпеки з метою реалізації заходів з 
протидії дезінформації; 20,4 млн. грн. - капітальний ремонт та 
придбання основних засобів; 29,6 млн. грн. - підвищення зарплат 
працівників агентства з нарахуваннями; 5,9 млн. грн. - сплата ПДВ; 0,9 
млн. грн. - оплата комунальних послуг за рахунок підвищення тарифів; 
0,6 млн. грн. - експлуатаційні послуги. 

762. 3801030 Здійснення заходів у сфері 
захисту національного 
інформаційного простору

50 000,0 50 000,0  -1787- Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 3801030 на 

50.000 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
збільшення податкових надходжень, акцизів, залишків коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року та надходжень за кодами 21020000 та 500000. 

Відхилено

-1788- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3801030 на 95.000 
тис. грн з яких: 55 млн грн на реалізацію заходів із забезпечення 
інформаційної безпеки; 10 млн грн на реалізацію широкої 
інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів»; 30 млн грн на заходи з 

Відхилено
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популяризації та формування позитивного іміджу України у світових 
інформаційних ресурсах та національних інформаційних ресурсах 
іноземних держав з метою захисту її політичних, економічних та 
соціально-культурних інтересів, зміцнення національної безпеки і 
відновлення територіальної цілісності України. 

-1789- Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
Збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою 

3801030 на 95.000 тис. грн за рахунок зменшення на відповідну суму 
видатків на офіс Генерального прокурора (код 0900000), Міністерство 
внутрішніх справ України (код 1000000), Державне бюро розслідувань 
(код 6420000). 

Відхилено

763. 3801050 Надання освіти закладами 
загальної середньої та 
позашкільної освіти державної 
форми власності, методичне 
забезпечення діяльності закладів 
освіти

260 796,3 259 316,3 1 480,0 -1790- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3801050 на 173.100 
тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1791- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
    Н.д.Бабенко М.В. (Реєстр.картка №90)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
    Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Кучер М.І. (Реєстр.картка №17)
    Н.д.Ковальов О.І. (Реєстр.картка №51)
    Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
    Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)

У додатку № 3 до законопроекту збільшити на 16.625,8 тис. грн 
бюджетні призначення для Міністерства культури та інформаційної 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3801050/
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політики України за бюджетною програмою «Надання освіти 
закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної 
форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти» 
(код 3801050) для утримання навчального закладу та збільшення 
штатної чисельності педагогічних і адміністративних працівників 
Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
"Колегіум мистецтв у Опішні" імені Василя Кричевського.

Для збалансування додаткових видатків пропонуємо на відповідну 
суму збільшити доходи загального фонду державного бюджету від 
надходжень Податку на додану вартість з ввезених на митну територію 
України товарів (код 14070000) в додатку № 1 до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2022 рік". 

-1792- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)

Збільшити видатки розвитку загального фонду державного 
бюджету Міністерству культури та інформаційної політики України за 
бюджетною програмою «Надання освіти закладами загальної 
середньої та позашкільної освіти державної форми власності, 
методичне забезпечення діяльності закладів освіти» (КПКВК 3801050) 
на суму 12.835 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

764. 3801070 Підвищення кваліфікації, 
підготовка кадрів акторської 
майстерності для національних 
мистецьких та творчих 
колективів

20 046,4 16 577,1 3 469,3 -1793- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3801070 на 1.500 тис. 
грн. 

Відхилено

765. 3801100 Здійснення культурно-
мистецьких заходів 
національними творчими 
спілками та Всеукраїнським 
товариством "Просвіта"

12 342,1 12 342,1  -1794- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 

3801100 на 5.700 тис. грн /для здійснення заходів з підготовки і 
проведення V Ювілейного Національного проекту "Українська 
пісня/Ukrainian Song Project"/. Пропозицію пропонується забезпечити 
за рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 14070000. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3801100/

-1795- Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Фріс І.П. (Реєстр.картка №84)

Враховано частково
(доручення Уряду)
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    Н.д.Вінтоняк О.В. (Реєстр.картка №338)
    Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
    Н.д.Марусяк О.Р. (Реєстр.картка №276)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3801100 з 12.342,1 
тис. грн до 19.342,1 тис. грн передбачивши окрему статтю видатків по 
цій програмі: «Здійснення заходів з підготовки і проведення в м.Івано-
Франківськ V Міжнародного фестивалю мистецтв «Карпатський 
простір», визначивши видатки споживання по проведенню 
вищезгаданого заходу у сумі 7.000 тис. грн. Джерелом додаткових 
витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року, а також за 
рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна. 

/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3801100/

-1796- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки споживання за загальним фондом 

за кодом 3801100 на 12.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3801100/

-1797- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 
3801100 на 200.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3801100/

-1798- Н.д.Лопушанський А.Я. (Реєстр.картка №125)
Збільшити видатки споживання по загальному фонду за 

бюджетною програмою 3801100 на суму 24.000 тис. грн. за рахунок 
збільшення доходів загального фонду державного бюджету по коду 
11020000 «Податок на прибуток підприємств» на 24.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3801100/

-1799- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3801100/
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    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3801100 на 38.500 
тис. грн. 

766. 3801110 Фінансова підтримка 
національних театрів

1 609 063,6 1 609 063,6  -1800- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

3801110 на 250.000 тис. грн. 

Відхилено

-1801- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

3801110 на 250.000 тис. грн. 

Відхилено

-1802- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3801110 на 812.000 
тис. грн з яких: видатки споживання 311,7 млн., в т.ч. на виплату ЗП з 
нарахуваннями за штатним розписом - 202,8 млн, видатки розвитку - 
500,3 млн. 

Відхилено

-1803- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
Збільшити видатки по загальному фонду за бюджетною програмою 

3801110 на 812.000тис. грн за рахунок зменшення на зазначену суму 
видатків за бюджетною програмою 0901010 «Здійснення 
прокурорської діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації 
працівників органів прокуратури». 

Відхилено

767. 3801120 Фінансова підтримка 
національних художніх 
колективів, концертних 
організацій та їх дирекції, 
національних і державних 

942 745,2 942 745,2  -1804- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки розвитку за загальним фондом за 

кодом 3801120 на 314.900 тис. грн. 

Відхилено
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циркових організацій
-1805- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)

У додатку № 3 збільшити видатки розвитку за загальним фондом за 
кодом 3801120 на 314.900 тис. грн. 

Відхилено

-1806- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3801120 на 393.800 
тис. грн з яких: 35,1 млн. грн. заробітна плата з нарахуваннями; 358,7 
млн. грн. - на кап. ремонт, реставрацію, придбання обладнання. 

Відхилено

768. 3801130 Державна підтримка діячів 
культури і мистецтва

35 597,7 35 597,7  -1807- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3801130 на 200 тис. 
грн. 

Відхилено

769. 3801140 Забезпечення функціонування 
Українського культурного 
фонду, у тому числі здійснення 
Фондом заходів з підтримки 
проектів

703 039,3 700 334,5 2 704,8 -1808- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)

Відхилено
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    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3801140 на 142.300 
тис. грн. з яких: 19,5 млн. грн (16 млн. грн - оплата праці, 3,5 млн. грн 
- нарахування на оплату праці) - оплата праці експертам Фонду; 3,3 
млн. грн – капітальні видатки; 119,5 млн. грн - збільшення видатків на 
здійснення УКФ заходів з підтримки проектів. 

770. 3801160 Підготовка кадрів для сфери 
культури і мистецтва закладами 
фахової передвищої та вищої 
освіти

1 436 843,5 1 120 452,2 316 391,3 -1809- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)

Збільшити видатки розвитку загального фонду державного 
бюджету Міністерству культури та інформаційної політики України за 
бюджетною програмою «Підготовка кадрів для сфери культури і 
мистецтва закладами фахової передвищої та вищої освіти» (КПКВК 
3801160) на суму 132.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1810- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової 
передвищої та вищої освіти» (код 3801160) на 431.053 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1811- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової 
передвищої та вищої освіти» (код 3801160) на 431.053 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1812- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)

Враховано частково
(доручення Уряду)
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    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3801160 на 490.900 
тис. грн., з них: - поточні видатки - 39,442 млн. грн.; - видатки розвитку 
- 451,468 млн. грн. 

-1813- Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
Збільшити видатки за бюджетною програмою 3801160 на 2000 тис. 

грн, загальний обсяг фінансування бюджетної програми з урахуванням 
згаданого підвищення складе 1.438.843,5 тис. грн з метою 
забезпечення можливості преміювання працівників Київського 
Державного Фахового Хореографічного Коледжу за рахунок залишків 
коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 
початок року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або 
за рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через 
Державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3801160/

771. 3801170 Загальнодержавні заходи у 
сферах культури та мистецтв, 
охорони культурної спадщини, 
вивезення, ввезення і 
повернення культурних 
цінностей, державної мовної 
політики, міжнаціональних 
відносин, релігії та захисту прав 
національних меншин

68 924,0 68 924,0  -1814- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

3801170 на 25.000 тис. грн. 

Відхилено

-1815- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

3801170 на 25.000 тис. грн. 

Відхилено

-1816- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Передбачити додатково 175 млн грн за КПКВК 3801170 
«Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони 
культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних 
цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, 
релігії та захисту прав національних меншин». 

Відхилено

-1817- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)

Відхилено
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    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3801170 на 368.100 
тис. грн. 

-1818- Н.д.Фріс І.П. (Реєстр.картка №84)
Збільшити видатки за бюджетною 3801170 з 68.924 тис. грн до 

73.924 тис. грн передбачивши окрему статтю видатків по цій програмі: 
«Здійснення заходів з підготовки і проведення в м. Галич Івано-
Франківської області фестивалю «Галицьке лицарство», визначивши 
видатки споживання по проведенню вищезгаданого заходу для 
Національного заповідника "Давній Галич" у сумі 5.000 тис грн. 

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, 
акцизи, доходи Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації 
державного майна.

Відхилено

-1819- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
Передбачити видатки, необхідні для виконання Державної 

програми сприяння опануванню державної мови, визначеної статтею 5 
Закону України від 25.04.2019 р. №2704-VIII «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної» шляхом внесення 
змін до бюджетної програми за кодом 3801170 за рахунок зменшення 
на зазначену суму видатків за бюджетною програмою 0901010 
«Здійснення прокурорської діяльності, підготовка та підвищення 
кваліфікації працівників органів прокуратури». 

Відхилено

772. 3801190 Забезпечення діяльності 
національних музеїв, 
національних і державних 
бібліотек та культурно-
просвітницьких центрів

1 102 668,8 1 044 000,8 58 668,0 -1820- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)

Відхилено
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    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3801190 на 1.254.400 
тис. грн. з них поточні видатки - 637,982 млн. грн., капітальні видатки 
- 616,396 млн. грн. 

-1821- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки розвитку за загальним фондом за 

кодом 3801190 на 500.000 тис.грн. 

Відхилено

-1822- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки розвитку за загальним фондом за 

кодом 3801190 на 500.000 тис.грн. 

Відхилено

-1823- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону збільшити видатки за бюджетною 
програмою «Забезпечення діяльності національних музеїв, 
національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких 
центрів» (КПКВК 3801190) на 30.000 тис грн, передбачивши зазначені 
кошти на покращення матеріальної бази та реалізацію проектів 
Національного музею Історії України у Другій світовій війні.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 

Відхилено
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передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-1824- Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
Збільшити видатки за бюджетною програмою 3801190 на 30.000 

тис. грн., передбачивши зазначені кошти на покращення матеріальної 
бази та реалізацію проектів Національного музею Історії України у 
Другій світовій війні. Джерелом додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку України 
(код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів 
державного бюджету на початок року, а також кошти з додаткових 
надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Відхилено

773. 3801280 Фонд розвитку закладів 
загальнодержавного значення, в 
тому числі їх будівництво

350 400,0 300 000,0 50 400,0 -1825- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Передбачити нову бюджетну програму «Фонд розвитку закладів 
загальногодержавного значення» з обсягом видатків 1.200.000 тис. грн 
у т.ч. 600,3 млн грн на реставраційні роботи. 

Відхилено

-1826- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки розвитку за загальним фондом 

за кодом 3801280 на 100.000 тис. грн. 

Відхилено

-1827- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки розвитку за загальним фондом за 

кодом 3801280 на 100.000 тис. грн. 

Відхилено

-1828- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)

Відхилено
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    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3801280 на 480.400 
тис. грн. (на реконструкцію першої черги Меморіального комплексу 
пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги 
Національного музею "Меморіал жертв Голодомору "Меморіального 
комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні - 281,1 млн. грн., на 
проектування та будівництво Національного меморіального 
комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності - 140 
млн. грн., реконструкцію алеї Героїв Небесної Сотні - 59,3 млн. грн). 

-1829- Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
Збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою 

3801280 на 480.400 тис. грн за рахунок зменшення на відповідну суму 
видатків на офіс Генерального прокурора (код 0900000), Міністерство 
внутрішніх справ України (код 1000000), Державне бюро розслідувань 
(код 6420000). 

Відхилено

774. 3801480 Надання фінансової підтримки 
державному підприємству 
"Кримський дім"

4 770,1 4 770,1  -1830- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3801480 на 2.800 тис. 
грн. 

Відхилено

775. 3801490 Збереження історико-культурної 
та архітектурної спадщини в 
національних і державних 

597 701,4 542 892,5 54 808,9 -1831- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)

Відхилено



стор.   528
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

заповідниках     Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Передбачити додатково 200 млн грн за КПКВК 3801490 
«Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в 
національних і державних заповідниках». 

-1832- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3801490 на 1.672.300 
тис. грн, у т.ч. капітальні видатки - 1 млрд. 200 млн. грн. 

Відхилено

-1833- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
Збільшити видатки по загальному фонду за бюджетною програмою 

3801490 на 1.672.300 тис. грн за рахунок зменшення на зазначену суму 
видатків за бюджетною програмою 0901010 «Здійснення 
прокурорської діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації 
працівників органів прокуратури». 

Відхилено

-1834- Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
Збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою 

3801490 на 1.672.300 тис. грн за рахунок зменшення на відповідну 
суму видатків на офіс Генерального прокурора (код 0900000), 
Міністерство внутрішніх справ України (код 1000000), Державне бюро 
розслідувань (код 6420000). 

Відхилено

-1835- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою 3801490 на 8.839 тис. грн для завершення 
реконструкції будівлі музею-комплексу Національного 
історикоархеологічного заповідника "Кам'яна Могила". Джерелом 
фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів 
Національного банку України, додаткові надходження від 

Відхилено
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приватизації державного майна, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року, а також за 
рахунок збільшення дохідної частини та/або за рахунок збільшення 
частки ВВП, що розподіляється через Державний бюджет 2022 року, 
до рівня 2021 року. 

776. 3801560 Забезпечення діяльності 
Українського інституту книги, 
підтримка книговидавничої 
справи та популяризація 
української літератури у світі

152 511,7 152 511,7  -1836- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3801560 на 575.900 
тис. грн (забезпечення діяльності Українського інституту книги - 
22.700 тис. грн - реалізація програм популяризації читання української 
літератури в Україні та в світі - 17.300 тис. грн - щорічна натуральна 
допомога - сертифікат на придбання книг учням закладів загальної 
середньої освіти - 200.000 тис. грн - функціонування та технічна 
підтримка Української цифрової бібліотеки - 4.400 тис. грн - гранти 
для підтримки проектів у сфері книговидавничої справи, в тому числі 
- 144.500 тис. грн: - придбання та доставка книжкової продукції для 
поповнення бібліотечних фондів - 183.000 тис. грн - придбання 
електронних книг для української цифрової бібліотеки - 4.000 тис. 
грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1837- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
Збільшити видатки по загальному фонду за бюджетною програмою 

3801560 на 575.900 тис. грн за рахунок зменшення на зазначену суму 
видатків за бюджетною програмою 0901010 «Здійснення 
прокурорської діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації 
працівників органів прокуратури». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3801560/

-1838- Н.д.Совсун І.Р. (Реєстр.картка №448)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)

Збільшити Міністерству культури та інформаційної політики 
України за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною 
програмою 3801560 на 575,9 млн грн за рахунок податкових 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3801560/
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надходжень, акцизів, залишків коштів загального та спеціального 
фондів державного бюджету на початок року, доходів Національного 
банку України (код 21020000) та додаткових надходжень від 
приватизації державного майна (код 500000). 

-1839- Н.д.Піпа Н.Р. (Реєстр.картка №115)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)

Передбачити Міністерству культури та інформаційної політики 
України за загальним фондом наявні у проекті видатки розвитку за 
бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Українського 
інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація 
української літератури у світі» (КПКВК 3801560) на 575.900 тис. грн.

Збалансування вищезазначених пропозицій пропонується 
здійснити за рахунок податкових надходжень, акцизів, залишків 
коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 
початок року, доходів Національного банку України (код 21020000), 
додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 
500000) та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється 
через Державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3801560/

-1840- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Передбачити додатково 200 млн грн за КПКВК 3801560 
«Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка 
книговидавничої справи та популяризація української літератури у 
світі». 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1841- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Северин С.С. (Реєстр.картка №39)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 3801560 
на 183.000 тис. грн /для придбання книжкової продукції для поповнення 
бібліотечних фондів/. Пропозицію пропонується забезпечити за 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3801560/
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рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 14020600. 

-1842- Н.д.Дубінський О.А. (Реєстр.картка №94)
Збільшити видатки на забезпечення діяльності Українського 

інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація 
української літератури у світі (код програмної класифікації видатків та 
кредитування державного бюджету 3801560) на 100 млн.грн.

За рахунок зменшення видаткової частини бюджету за бюджетними 
програмами залишивши обсяг відповідних видатків на рівні 2021 року 
за КПКВК: 0410000 - на 170 млн. грн, 0901010 - на 2.000 млн.грн, 
1401010 - на 90 млн.грн, 2201010 - на 50 млн. грн, 2308010 - на 40 млн. 
грн, 2501010 - на 60 млн. грн, 2751010 - на 50 млн. грн, 2900000 - на 70 
млн. грн, 3501010 - на 50 млн. грн, 3501010 - на 200 млн. грн, 3507010 
- на 500 млн. грн, 3506010 - на 600 млн. грн, 3601010 - на 170 млн. грн, 
3806030 - на 100 млн. грн., 6321010 - на 100 млн. грн, 6331020 - на 180 
млн. грн, 6521010 - на 800 млн. грн, 6501010 - на 50 млн. грн, 6501010 
- на 50 млн. грн, зменшити субвенцію спеціального фонду на 
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 
на 5.000 млн. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3801560/

-1843- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

3801560 на 25.329,2 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1844- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

3801560 на 25.329,2 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1845- Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
Збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою 

3801560 на 575.900 тис. грн за рахунок зменшення на відповідну суму 
видатків на офіс Генерального прокурора (код 0900000), Міністерство 
внутрішніх справ України (код 1000000), Державне бюро розслідувань 
(код 6420000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
3801560/

777. 3802000 Державний комітет 
телебачення і радіомовлення 
України

1 957 501,0 1 954 794,9 2 706,1

778. 3802010 Керівництво та управління у 
сфері телебачення і 
радіомовлення

32 075,6 32 009,6 66,0 -1846- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері телебачення і радіомовлення» (код 3802010) на 
1.145,5 тис. грн. 

Відхилено

-1847- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)

Відхилено
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    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3802010 
«Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення» 
зменшити видатки на 9.602,9 тис грн. 

-1848- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3802010 на 3.100 тис. 
грн. 

Відхилено

779. 3802020 Наукова і науково-технічна 
діяльність у сфері засобів 
масової інформації, 
книговидавничої справи та 

28 058,8 26 158,8 1 900,0 -1849- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)

Відхилено
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інформаційно-бібліографічної 
діяльності  

    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3802020 на 29.000 
тис. грн. 

780. 3802040 Підвищення кваліфікації 
працівників засобів масової 
інформації в 
Укртелерадіопресінституті

9 877,5 9 137,4 740,1 -1850- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3802040 на 12.200 
тис. грн. та змінити назву бюджетної програми на «Підвищення 
медіаграмотності населення». 

Відхилено

781. 3802050 Фінансова підтримка творчих 
спілок у сфері засобів масової 
інформації, преси

1 964,0 1 964,0  

782. 3802080 Фінансова підтримка 
Національної суспільної 
телерадіокомпанії України

1 871 276,7 1 871 276,7  -1851- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)

Відхилено
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    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3802080 на 526.423 
тис. грн для забезпечення мінімальних потреб НСТУ відповідно до 
вимог Закону України «Про суспільне телебачення та радіомовлення». 

-1852- Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
Збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою 

3802080 на 526.423 тис. грн за рахунок зменшення на відповідну суму 
видатків на офіс Генерального прокурора (код 0900000), Міністерство 
внутрішніх справ України (код 1000000), Державне бюро розслідувань 
(код 6420000). 

Відхилено

783. 3802130 Державні стипендії видатним 
діячам інформаційної галузі, 
дітям журналістів, які загинули 
(померли) або яким встановлено 
інвалідність у зв’язку з 
виконанням професійних 
обов’язків та премій в 
інформаційній галузі

4 248,4 4 248,4  

784. 3802390 Здійснення заходів з питань 
європейської та євроатлантичної 
інтеграції в інформаційній сфері 

10 000,0 10 000,0  -1853- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 3802390 на 

30.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1854- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3802390 на 10.000 
тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

785. 3803000 Державна служба України з 
етнополітики та свободи 

17 248,0 17 248,0  -1855- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики

Відхилено
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совісті     Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Передбачити нову бюджетну програму для фінансової підтримки 
громадських об’єднань етнічних спільнот України (національних 
меншин і корінних народів) з обсягом видатків 7.000 тис грн. 

-1856- Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції 
тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській 
областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, 
національних меншин і міжнаціональних відносин

Передбачити нову бюджетну програму сумою 7.000 тис. грн 
(видатки споживання) для фінансової підтримки громадських 
об’єднань етнічних спільнот України (національних меншин і 
корінних народів). 

Відхилено

-1857- Н.д.Кондратюк О.К. (Реєстр.картка №391)
Запровадити нову бюджетну програму сумою 7.000 тис. грн 

«Фінансова підтримка громадських об’єднань етнічних спільнот 
України (національних меншин і корінних народів)» збільшивши 
відповідно видатки Державній службі України з етнополітики та 
свободи совісті на 7.000 тис. грн. за рахунок додаткових надходжень 
від приватизації державного майна (код 500000), податкових 
надходжень, акцизів, доходів Національного банку України (код 
21020000), залишків коштів загального і спеціального фондів 
державного бюджету на початку року. 

Відхилено

-1858- Н.д.Дунда О.А. (Реєстр.картка №91)
Запровадити нову бюджетну програму у сумі 7.000 тис. грн 

(видатки споживання) для фінансової підтримки громадських 
об’єднань етнічних спільнот України (національних меншин і 
корінних народів) за рахунок збільшення надходжень за кодом 
21020000 «Кошти, що перераховуються Національним банком 
України відповідно до Закону України «Про Національний банк 
України». 

Відхилено

-1859- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
Передбачити видатки споживання за новими бюджетними 

програмами:
з фінансової підтримки громадських об’єднань етнічних спільнот 

Відхилено
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України (національних меншин і корінних народів) у обсязі 7.000 
тис.грн;

здійснення заходів з реалізації державної політики з питань 
етнополітики та свободи совісті у обсязі 17.588 тис.грн. 

-1860- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Передбачити нову бюджетну програму для Державної служби 
України з етнополітики та свободи совісті для окремих заходів по 
реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів 
розвитку з обсягом видатків 17.588 тис грн. 

Відхилено

-1861- Н.д.Кондратюк О.К. (Реєстр.картка №391)
Запровадити нову бюджетну програму для проведення аналітичних 

досліджень, медіації, публічних заходів, інформаційних кампаній, 
моніторингу громадської думки, виготовлення поліграфічної 
продукції збільшивши відповідно видатки Державній службі України 
з етнополітики та свободи совісті на 17.588 тис. грн за рахунок 
додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 
500000), податкових надходжень, акцизів, доходів Національного 
банку України (код 21020000), залишків коштів загального і 
спеціального фондів державного бюджету на початку року.

Відхилено

-1862- Н.д.Дунда О.А. (Реєстр.картка №91)
Запровадити нову бюджетну програму у сумі 17.588 тис. грн 

(видатки споживання) на здійснення заходів з реалізації державної 
політики з питань етнополітики та свободи совісті за рахунок 
збільшення надходжень за кодом 21020000 »Кошти, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону 
України «Про Національний банк України». 

Відхилено

786. 3803010 Керівництво та управління у 
сфері етнополітики та свободи 
совісті

17 248,0 17 248,0  -1863- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері етнополітики та свободи совісті» (код 3803010) на 

Відхилено
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649,4 тис. грн. 

-1864- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3803010 
«Керівництво та управління у сфері етнополітики та свободи совісті» 
зменшити видатки на 5.174,4 тис грн. 

Відхилено

-1865- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)

Відхилено
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    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
Збільшити видатки споживання за бюджетною програмою 3803010 

на 9.117,8 тис. грн. з них: оплата праці 6.911,2 тис. грн, нарахування на 
оплату праці - 1.520,7 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - 
191, 5 тис. грн, придбання матеріалів - 60 тис. грн, оплата послуг (крім 
комунальних) - 324 тис. грн, витрати на відрядження - 110,4 тис. грн

-1866- Н.д.Кондратюк О.К. (Реєстр.картка №391)
Збільшити видатки за бюджетною програмою 3803010 на 2.269,5 

тис. грн для придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування і створення нематеріальних активів (онлайнових систем) 
за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна 
(код 500000), податкових надходжень, акцизів, доходів Національного 
банку України (код 21020000), залишків коштів загального і 
спеціального фондів державного бюджету на початку року. 

Відхилено

-1867- Н.д.Дунда О.А. (Реєстр.картка №91)
Збільшити видатки для Державної служби України з етнополітики 

та свободи совісті за бюджетною програмою 3803010 для придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування та створення 
нематеріальних активів (онлайнових систем) -капітальні видатки 
2.269,5 тис. грн за рахунок збільшення надходжень за кодом 21020000 
«Кошти, що перераховуються Національним банком України 
відповідно до Закону України «Про Національний банк України». 

Відхилено

-1868- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити капітальні видатки за бюджетною програмою 3803010 
на 2.269,5 тис. грн. 

Відхилено

-1869- Н.д.Кондратюк О.К. (Реєстр.картка №391)
Збільшити видатки за бюджетною програмою 3803010 у зв’язку із 

створенням територіальних осередків на 9.117,8 тис. грн (видатки 
споживання), з них оплата праці - 6.911,2 тис. грн, нарахування на 
оплату праці - 1.520,7 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії - 
191,5 тис. грн., придбання матеріалів - 60,0 тис. грн., оплата послуг 
крім комунальних - 324,0 тис. грн., витрати на відрядження - 110,4 тис. 

Відхилено
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грн за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного 
майна (код 500000), податкових надходжень, акцизів, доходів 
Національного банку України (код 21020000), залишків коштів 
загального і спеціального фондів державного бюджету на початку 
року. 

-1870- Н.д.Дунда О.А. (Реєстр.картка №91)
Збільшити видатки для Державної служби України з етнополітики 

та свободи совісті за бюджетною програмою 3803010 у зв’язку із 
створенням територіальних осередків (5 регіональних представництв 
по 7 осіб) на 9.117,8 тис. грн (видатки споживання), з них оплата праці 
- 6.911,2 тис. грн, нарахування на оплату праці - 1.520,7 тис. грн, 
комунальні послуги та енергоносії - 191,5 тис. грн, придбання 
матеріалів - 60 тис. грн, оплата послуг (крім комунальних) - 324 тис. 
грн, витрати на відрядження ‒ 110,4 тис. грн за рахунок збільшення 
надходжень за кодом 21020000 «Кошти, що перераховуються 
Національним банком України відповідно до Закону України «Про 
Національний банк України». 

Відхилено

787. 3805000 Державне агентство України з 
питань мистецтв та 
мистецької освіти

20 124,0 20 124,0  -1871- Н.д.Лопушанський А.Я. (Реєстр.картка №125)
Визначити Державне агентство України з питань мистецтв та 

мистецької освіти відповідальним виконавцем за новою бюджетною 
програмою 3805020 «Загальнодержавні заходи, пов`язані із 
реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв» та 
передбачити видатки споживання за загальним фондом в сумі 21.300 
тис. грн. 

Відхилено

-1872- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Передбачити за загальним фондом видатки споживання за новою 

бюджетною програмою «Загальнодержавні заходи, пов`язані із 
реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв» у сумі 
21.300 тис. грн для Державного агентства України з питань мистецтв 
та мистецької освіти. Джерелом покриття додаткових видатків може 
бути збільшення доходів державного бюджету від коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону 
України «Про Національний банк України» (код 210200). 

Відхилено

788. 3805010 Керівництво та управління у 
сфері мистецтв та 
спеціалізованої мистецької 
освіти

20 124,0 20 124,0  -1873- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері мистецтв та спеціальної мистецької освіти» (код 
3805010) на 728,9 тис. грн. 

Відхилено

-1874- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)

Відхилено
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    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3805010 
«Керівництво та управління у сфері мистецтв та спеціалізованої 
мистецької освіти» зменшити видатки на 6.037,2 тис грн. 

-1875- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за кодом 3805010 на 15.000 тис. 

грн. 

Відхилено

-1876- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за кодом 3805010 на 15.000 тис. 

грн. 

Відхилено

-1877- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3805010 на 3.200 тис. 
грн. 

Відхилено
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-1878- Н.д.Лопушанський А.Я. (Реєстр.картка №125)
Збільшити видатки за бюджетною програмою 3805010 на суму 

3.164,2 тис. грн, в т.ч., видатки споживання - 1.364,9 тис. грн, та 
видатки розвитку - 1 799,3 тис. гривень за рахунок збільшення доходів 
загального фонду державного бюджету по коду 11020000 «Податок на 
прибуток підприємств» на 3.164,2 тис. грн. 

Відхилено

-1879- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 

3805010 на 3.164,2 тис. грн, у тому числі збільшивши видатки 
споживання на 1.364,9 тис. грн та передбачивши видатки розвитку у 
сумі 1.799,3 тис. грн Джерелом покриття додаткових видатків може 
бути збільшення доходів державного бюджету від коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону 
України «Про Національний банк України» (код 210200). 

Відхилено

789. 3806000 Державне агентство України з 
питань кіно

694 238,8 673 138,8 21 100,0

790. 3806010 Керівництво та управління у 
сфері кінематографії

19 038,8 19 038,8  -1880- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3806010 
«Керівництво та управління у сфері кінематографії» зменшити 
видатки на 5.711,6 тис грн. 

Відхилено
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-1881- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

3806010 на 12.000 тис. грн. 

Відхилено

-1882- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

3806010 на 12.000 тис. грн. 

Відхилено

-1883- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3806010 на 14.424 
тис. грн. з них: на заробітну плату - 9.331тис. грн., нарахування на 
заробітну плату - 2.053 тис. грн. на представництво України на 
міжнародних кінофестивалях - 540 тис. грн. 

Відхилено

791. 3806030 Державна підтримка 
кінематографії

671 100,0 650 000,0 21 100,0 -1884- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3806030 на 550.000 
тис. грн. з них: виробництво фільмів та серіалів додатково - 442.300 
тис. грн.; повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених 
іноземним суб’єктом кінематографії під час виробництва (створення) 

Відхилено
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фільму - 40.000 тис грн. та інші. 

-1885- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

У додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 3806030 
«Державна підтримка кінематографії» збільшити плановий обсяг 
асигнувань до 2 млрд грн, змінивши цифри «671.100,0» цифрами 
«2.000.000,0», а також збільшивши відповідні арифметичні підсумки 
загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних 
коштів.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 20 млрд грн від збільшення частини прибутку 
Нацбанку, яка зараховується до державного бюджету, а також частина 
коштів, отриманих від МВФ у рамках допомоги країнам-учасницям 
МВФ у відновленні світової економіки, яка постраждала внаслідок 
пандемії коронавірусу. 

Відхилено

-1886- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

3806030 на 100.000 тис. грн. 

Відхилено

-1887- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

3806030 на 100.000 тис. грн.. 

Відхилено

792. 3806060 Гранти Президента України 
молодим діячам мистецтва для 
створення і реалізації творчих 
проектів в сфері кінематографії 
та премії за видатні досягнення 
у галузі кінематографії

4 100,0 4 100,0  -1888- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)

Відхилено
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    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3806060 на 300 тис. 
грн. 

793. 3807000 Державна інспекція 
культурної спадщини України

13 812,7 13 812,7  

794. 3807010 Здійснення державного 
контролю у сфері охорони 
культурної спадщини

13 812,7 13 812,7  -1889- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3807010 
«Здійснення державного контролю у сфері охорони культурної 
спадщини» зменшити видатки на 4.143,8 тис грн. 

Відхилено

795. 3808000 Державна служба охорони 
культурної спадщини України

19 358,1 19 358,1  

796. 3808010 Керівництво та управління у 
сфері охорони культурної 
спадщини

19 358,1 19 358,1  -1890- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері охорони культурної спадщини» (код 3808010) на 
701,3 тис. грн. 

Відхилено

-1891- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350) Відхилено
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    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3808010 
«Керівництво та управління у сфері охорони культурної спадщини» 
зменшити видатки на 5.807,4 тис грн. 

797. 3809000 Український інститут 
національної пам'яті

167 347,3 167 347,3  -1892- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки розвитку 

загального фонду за бюджетною програмою «Український інститут 
національної пам'яті» (код 0414010) на 100.000 тис. грн. 

Відхилено

798. 3809010 Керівництво та управління у 
сфері відновлення та 
збереження національної пам’яті

31 432,7 31 432,7  -1893- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері відновлення та збереження національної пам’яті» 
(код 3809010) на 907,2 тис. грн. 

Відхилено

-1894- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)

Відхилено
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    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3809010 
«Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження 
національної пам’яті» зменшити видатки на 9.429,8 тис грн. 

-1895- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3809010 на 4.900 тис. 
грн. 

Відхилено

-1896- Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
Збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою 

3809010 на 4.900 тис. грн за рахунок зменшення на відповідну суму 
видатків на офіс Генерального прокурора (код 0900000), Міністерство 
внутрішніх справ України (код 1000000), Державне бюро розслідувань 
(код 6420000). 

Відхилено
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799. 3809020 Заходи з реалізації державної 
політики у сфері відновлення та 
збереження національної 
пам’яті, забезпечення діяльності 
Національного меморіального 
комплексу Героїв Небесної 
Сотні - Музею Революції 
гідності та Галузевого 
державного архіву Українського 
інституту національної пам’яті

135 914,6 135 914,6  -1897- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3809020 на 375.300 
тис. грн. у т.ч. 268,5 млн. грн - будівництво архіву. 

Відхилено

-1898- Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Піпа Н.Р. (Реєстр.картка №115)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)

У додатку № 3 до законопроєкту передбачити за бюджетною 
програмою КПКВК 3809020 «Заходи з реалізації державної програми 
у сфері збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності 
Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - 
Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву 
Українського інституту національної пам’яті» видатки загального 
фонду державного бюджету в сумі 342.833 тис. грн. 

Відхилено

-1899- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та 
збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності 
Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - 
Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву 
Українського інституту національної пам’яті» (код 3809020) на 50.000 
тис. грн. 

Відхилено

-1900- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та 
збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності 
Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - 
Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву 

Відхилено
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Українського інституту національної пам’яті» (код 3809020) на 50.000 
тис. грн. 

-1901- Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
Збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою 

3809020 на 375.300 тис. грн за рахунок зменшення на відповідну суму 
видатків на офіс Генерального прокурора (код 0900000), Міністерство 
внутрішніх справ України (код 1000000), Державне бюро розслідувань 
(код 6420000).

Відхилено

800. 3810000 Міністерство культури та 
інформаційної політики 
України (загальнодержавні 
видатки та кредитування)

100 000,0 100 000,0  

801. 3811000 Міністерство культури та 
інформаційної політики 
України (загальнодержавні 
видатки та кредитування)

100 000,0 100 000,0  

802. 3811070 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію проектів ремонтно-
реставраційних та 
консерваційних робіт пам'яток 
культурної спадщини, що 
перебувають у комунальній 
власності 

100 000,0 100 000,0  

803. 3900000 Міністерство з питань  
реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України

923 516,9 893 516,9 30 000,0

804. 3901000 Апарат Міністерства з 
питань  реінтеграції 
тимчасово окупованих 
територій України

923 516,9 893 516,9 30 000,0

805. 3901010 Керівництво та управління з 
питань  реінтеграції тимчасово 
окупованих територій 

95 551,0 95 551,0  -1902- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій» 
(код 3901010) на 12.875,9 тис. грн. 

Відхилено

-1903- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)

Відхилено



стор.   549
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 3901010 
«Керівництво та управління з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій» зменшити видатки на 28.665,3 тис грн. 

806. 3901050 Заходи щодо захисту і 
забезпечення прав та свобод 
осіб, які позбавлені (були 
позбавлені) особистої свободи 
незаконними збройними 
формуваннями, окупаційною 
адміністрацією та/або органами 
влади Російської Федерації з 
політичних мотивів, а також у 
зв’язку з громадською, 
політичною або професійною 
діяльністю вказаних осіб, 
підтримки зазначених осіб та 
членів їхніх сімей, заходи з 
реінтеграції населення 
тимчасово окупованих 
територій, виплати державних 
стипендій імені Левка 
Лук’яненка

47 982,1 47 982,1  

807. 3901060 Заходи, спрямовані на 
зменшення соціального, 
економічного та екологічного 
впливу вибухонебезпечних 
предметів на життя та діяльність 
населення (протимінна 
діяльність) та інформування 
населення про небезпеки 
вибухонебезпечних предметів

15 000,0 15 000,0  



стор.   550
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

808. 3901070 Грошова компенсація 
постраждалим, житлові будинки 
(квартири) яких зруйновано 
внаслідок надзвичайної ситуації 
воєнного характеру, 
спричиненої збройною агресією 
Російської Федерації

80 853,0 80 853,0  -1904- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

Передбачити видатки за кодом 3901070 у обсязі 114.000 тис.грн, 
збільшивши на 33.147 тис.грн. 

Відхилено

-1905- Н.д.Остапенко А.Д. (Реєстр.картка №231)
Збільшити видатки за кодом 3901070 на 30% або на 33.147 тис.грн.

Відхилено

-1906- Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)

Збільшити видатки за кодом 3901070 на 20.200 тис. грн. 

Відхилено

809. 3901080 Забезпечення інформаційного 
суверенітету України, розвиток 
мов корінних народів, що 
проживають на тимчасово 
окупованій території 
Автономної Республіки Крим та 
м. Севастополь, та фінансова 
підтримка системи державного 
іномовлення України

362 660,3 362 660,3  -1907- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

3901080 на 500.000 тис. грн. 

-1908- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за загальним фондом за кодом 

3901080 на 500.000 тис. грн. 

Відхилено

810. 3901090 Забезпечення належних умов 
в'їзду та виїзду осіб на 
тимчасово окуповані території 
України

192 691,1 192 691,1  

811. 3901100 Заходи щодо створення систем 
та баз даних з питань 
реінтеграції

5 000,0 5 000,0  -1909- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки споживання за загальним фондом 

за кодом 3901100 на 3.000 тис. грн. 

Відхилено

-1910- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки споживання за загальним фондом 

за кодом 3901100 на 3.000 тис. грн. 

Відхилено

812. 3901120 Забезпечення реінтеграції 
молоді з тимчасово окупованих 
територій Донецької та 
Луганської областей, тимчасово 
окупованої території 
Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя

93 779,4 93 779,4  

813. 3901640 Розвиток інфраструктури 
сільського господарства у 
Луганській області

30 000,0  30 000,0 -1911- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)

Відхилено



стор.   551
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)
У додатку № 3 до проекту Закону внести зміни до найменувань 

видатків та кредитування державного бюджету, а саме: по КПКВК 
3901640 (головний розпорядник Міністерство з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України) «Розвиток інфраструктури 
сільського господарства у Луганській області» додати слова «за умови 
придбання матеріалів вітчизняного виробництва, а також робіт та 
послуг, за умови, що фонд оплати праці працівників громадян України, 
що будуть залучені до виконання робіт чи послуг, що є предметом 
закупівлі, не менше 50%». 

814. 3910000 Міністерство з питань  
реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України 
(загальнодержавні видатки та 
кредитування)

125 000,0 125 000,0  

815. 3911000 Міністерство з питань  
реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України 
(загальнодержавні видатки та 
кредитування)

125 000,0 125 000,0  

816. 3911020 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо 
підтримки територій, що 
зазнали негативного впливу 
внаслідок збройного конфлікту 
на сході України

125 000,0 125 000,0  

817. 5270000 Державна інспекція ядерного 
регулювання України

85 792,5 85 792,5  

818. 5271000 Апарат Державної інспекції 
ядерного регулювання України

85 792,5 85 792,5  

819. 5271010 Керівництво та управління у 
сфері ядерного регулювання

84 680,6 84 680,6  -1912- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері ядерного регулювання» (код 5271010) на 3.565,9 
тис. грн. 

Відхилено

-1913- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)

Відхилено



стор.   552
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 5271010 
«Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання» зменшити 
видатки на 25.404,2 тис грн. 

820. 5271020 Забезпечення ведення 
Державного регістру джерел 
іонізуючого випромінювання та 
індивідуальних доз опромінення

1 111,9 1 111,9  

821. 5560000 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері зв'язку 
та інформатизації

153 223,4 153 223,4  

822. 5561000 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері зв'язку та 
інформатизації

153 223,4 153 223,4  

823. 5561010 Керівництво та управління у 
сфері регулювання зв'язку та 
інформатизації

153 223,4 153 223,4  -1914- Комітет з питань цифрової трансформації
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 5561010 на 

19.190,5 тис. грн (з них видатки споживання - 8.083,9 тис. грн; видатки 
розвитку - 11.106,6 тис. грн). 

Відхилено

-1915- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації» (код 
5561010) на 55.582,4 тис. грн. 

Відхилено

-1916- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)

Відхилено



стор.   553
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 5561010 
«Керівництво та управління у сфері регулювання зв’язку та 
інформатизації» зменшити видатки на 45.967 тис грн. 

824. 5960000 Головне управління розвідки 
Міністерства оборони України

4 480 310,0 4 464 978,8 15 331,2 -1917- Комітет з питань національної безпеки, оборони та 
розвідки

Збільшити за загальним фондом видатки до розміру мінімальної 
потреби для Головного управління розвідки Міністерства оборони 
України до 6.550.978,8 тис. грн (на 2.086.000 тис. грн) для 
забезпечення виконання законодавчо визначених завдань. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

825. 5961000 Головне управління розвідки 
Міністерства оборони України

4 480 310,0 4 464 978,8 15 331,2

826. 5961010 Розвідувальна діяльність у сфері 
оборони

4 370 310,0 4 354 978,8 15 331,2 -1918- Н.д.Костенко Р.В. (Реєстр.картка №446)
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною 

програмою 5961010 на 750.000 тис. грн за рахунок зменшення видатків 
за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання 
автомобільних доріг загального користування державного значення» 
(код 3111020). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

827. 5961040 Будівництво (придбання) житла 
для військовослужбовців 
Головного управління розвідки 
Міністерства оборони України

110 000,0 110 000,0  

828. 5970000 Уповноважений із захисту 
державної мови

23 013,7 23 013,7  

829. 5971000 Секретаріат Уповноваженого 
із захисту державної мови

23 013,7 23 013,7  

830. 5971010 Організаційне, експертно- 23 013,7 23 013,7  -1919- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350) Відхилено



стор.   554
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

аналітичне, правове, 
інформаційне та матеріально-
технічне забезпечення 
діяльності Секретаріату 
Уповноваженого із захисту 
державної мови

    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 5971010 
«Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату 
Уповноваженого із захисту державної мови» зменшити видатки на 
6.904,1 тис грн. 

831. 5980000 Вища рада правосуддя 237 260,4 237 260,4  
832. 5981000 Секретаріат Вищої ради 

правосуддя
237 260,4 237 260,4  

833. 5981010 Забезпечення засад 
функціонування незалежної 
судової влади

237 260,4 237 260,4  -1920- Комітет з питань правової політики
Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 

5981010 на 61.887,4 тис. грн, із яких: видатки споживання - на 57.053,3 
тис. грн (з них оплата праці - на 36.740,1 тис. грн, комунальні послуги 
та енергоносії - на 1.569,9 тис. грн), та видатки розвитку - на 4.834,1 
тис. грн. 

Відхилено

-1921- Н.д.Демченко С.О. (Реєстр.картка №29)
    Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272)
    Н.д.Дирдін М.Є. (Реєстр.картка №132)
    Н.д.Павліш П.В. (Реєстр.картка №182)
    Н.д.Фріс І.П. (Реєстр.картка №84)
    Н.д.Совгиря О.В. (Реєстр.картка №343)

Відхилено
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    Н.д.Ватрас В.А. (Реєстр.картка №295)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Арахамія Д.Г. (Реєстр.картка №229)
    Н.д.Торохтій Б.Г. (Реєстр.картка №326)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
5981010 на 40.249,7 тис. грн (з них оплата праці - на 32.991,6 тис. грн, 
нарахування на оплату праці - на 7.258,1 тис. грн) /на виконання норм 
статті 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо 
базового розміру посадового окладу судді/.

Фінансування видатків здійснити за рахунок очікуваного 
збільшення доходів Державного бюджету від надходження коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону 
України "Про Національний банк України" (код 21020000). 

-1922- Н.д.Демченко С.О. (Реєстр.картка №29)
    Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272)
    Н.д.Дирдін М.Є. (Реєстр.картка №132)
    Н.д.Павліш П.В. (Реєстр.картка №182)
    Н.д.Фріс І.П. (Реєстр.картка №84)
    Н.д.Совгиря О.В. (Реєстр.картка №343)
    Н.д.Ватрас В.А. (Реєстр.картка №295)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Арахамія Д.Г. (Реєстр.картка №229)
    Н.д.Торохтій Б.Г. (Реєстр.картка №326)

За загальним фондом за бюджетною програмою 5981010 збільшити 
видатки на 21.637,7 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 16.803,6 
тис. грн (з них оплата праці - на 3.748,5 тис. грн, комунальні послуги 
та енергоносії - на 1.569,9 тис. грн), та встановити видатки розвитку - 
на 4.834,1 тис. грн.

Фінансування видатків здійснити за рахунок очікуваного 
збільшення доходів Державного бюджету від надходження коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону 
України "Про Національний банк України" (код 21020000). 

Відхилено

834. 5990000 Секретаріат Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав 
людини

219 495,1 219 495,1  

835. 5991000 Секретаріат Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав 
людини

219 495,1 219 495,1  

836. 5991010 Парламентський контроль за 
додержанням конституційних 
прав і свобод людини

216 213,1 216 213,1  -1923- Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції 
тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській 
областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, 
національних меншин і міжнаціональних відносин

Збільшити за загальним фондом за бюджетною програмою 5991010 
видатки на 226.998,6 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 163.186,8 
тис. грн (з них оплата праці - на 128.165,6 тис. грн, нарахування на 
заробітну плату - на 28.196,4 тис. грн); видатки розвитку - на 63.811,8 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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тис. грн для забезпечення належних умов роботи працівників 
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

-1924- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Северин С.С. (Реєстр.картка №39)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 
5991010 на 226.998,6 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 
163.186,8 тис. грн, видатки розвитку - на 63.811,8 тис. грн. Пропозицію 
пропонується забезпечити за рахунок збільшення доходів загального 
фонду за кодом 14020600. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
5991010/

-1925- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
5991010 на 226.998,6 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 163.186,8 
тис. грн (з них оплата праці на 128.165,6 тис. грн, нарахування на 
заробітну плату - на 28.196,4 тис. грн), видатки розвитку - на 63.811,8 
тис. грн.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 
рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
5991010/

-1926- Н.д.Разумков Д.О. (Реєстр.картка №226)
Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 

5991010 на 226.998,6 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 163.186,8 
тис. грн (на оплату праці), видатки розвитку - на 63.811,8 тис. грн за 
рахунок зменшення видатків за бюджетними програмами: 0301010 
«Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, 
матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та 
Офісу Президента України» на 170.000 тис. грн, 6501000 «Апарат Ради 
національної безпеки і оборони України» на 359 тис. грн, 6521000 
«Центральне управління Служби безпеки України» на 56.639,6 тис. 
грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
5991010/

837. 5991020 Заходи з реалізації 
національного превентивного 
механізму

3 282,0 3 282,0  -1927- Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції 
тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській 
областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, 
національних меншин і міжнаціональних відносин

Збільшити за загальним фондом за бюджетною програмою 5991020 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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видатки споживання - на 359 тис. грн. 

-1928- Н.д.Разумков Д.О. (Реєстр.картка №226)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою 5991020 на 359 тис. грн за рахунок зменшення 
видатків за бюджетними програмами: 0301010 «Обслуговування та 
організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне 
забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента 
України» на 170.000 тис. грн, 6501000 «Апарат Ради національної 
безпеки і оборони України» на 359 тис. грн, 6521000 «Центральне 
управління Служби безпеки України» на 56.639,6 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
5991020/

-1929- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Северин С.С. (Реєстр.картка №39)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 
5991020 на 359 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 14020600. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
5991020/

-1930- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
бюджетною програмою 5991020 на 459 тис. грн.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 
рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
5991020/

838. 6010000 Антимонопольний комітет 
України

317 377,9 309 829,9 7 548,0

839. 6011000 Апарат Антимонопольного 
комітету України

317 377,9 309 829,9 7 548,0

840. 6011010 Керівництво та управління  у 
сфері конкурентної політики, 
контроль за дотриманням 
законодавства про захист 
економічної конкуренції

317 377,9 309 829,9 7 548,0 -1931- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням 
законодавства про захист економічної конкуренції» (код 6011010) на 
2.378,3 тис. грн. 

Відхилено

-1932- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)

Відхилено
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    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 6011010 
«Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль 
за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції» 
зменшити видатки на 92.949 тис грн. 

-1933- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6011010 на 

28.191,6 тис. грн, у тому числі видатки споживання - 11.447 тис. грн, 
видатки розвитку - 16.744,6 тис. грн. Пропозицію пропонується 
забезпечити за рахунок збільшення показників дохідної частини 
загального фонду державного бюджету, а саме надходжень податку на 
прибуток підприємств, акцизного податку із ввезених на митну 
територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, рентної плати за 
користування надрами для видобування природного газу, власних 
надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6011010/

841. 6120000 Національне агентство 
України з питань державної 
служби

251 010,7 244 079,2 6 931,5

842. 6121000 Апарат Національного 
агентства України з питань 
державної служби

251 010,7 244 079,2 6 931,5

843. 6121010 Керівництво та  функціональне 
управління у сфері державної 

105 931,9 105 545,1 386,8 -1934- Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
Збільшити Національному агентству з питань державної служби 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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служби України видатки за бюджетною програмою 6121010 на 14.200 тис. грн 
(з них оплата праці на 11.600 тис. грн).

Збалансування вищезазначених пропозицій здійснити за рахунок 
скорочення граничної чисельності працівників в державних органах, 
їх територіальних органах за рахунок вакансій. 

/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6121010/

-1935- Н.д.Задорожній М.М. (Реєстр.картка №162)
Збільшити Національному агентству з питань державної служби 

України видатки за загальним фондом за бюджетною програмою 
6121010 на 29.110 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 5.470 тис. 
грн, видатки розвитку - на 23.640 тис. грн.

Джерелом покриття додаткових видатків може стати збільшення 
показників доходів від податкових та митних платежів. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6121010/

-1936- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 6121010 
«Керівництво та функціональне управління у сфері державної 
служби» зменшити видатки на 31.663,5 тис грн. 

Відхилено

844. 6121020 Професійне навчання державних 
службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування

125 872,1 119 327,4 6 544,7 -1937- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)

Відхилено
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    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 6121020 
«Професійне навчання державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування» цифри «119.327,4» тис грн замінити на 
цифри «59.700,0» тис грн. 

845. 6121060 Адаптація системи управління 
персоналом державної служби 
до стандартів ЄС

19 206,7 19 206,7  

846. 6150000 Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку

255 497,5 255 497,5  

847. 6151000 Апарат Національної комісії з 
цінних паперів та фондового 
ринку

255 497,5 255 497,5  

848. 6151010 Керівництво та управління у 
сфері фондового ринку

235 667,9 235 667,9  -1938- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері фондового ринку» (код 6151010) на 21.677,5 тис. 
грн. 

Відхилено

-1939- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)

Відхилено
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    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 6151010 
«Керівництво та управління у сфері фондового ринку» зменшити 
видатки на 70.700,4 тис грн. 

849. 6151050 Функціонування центру збору 
фінансової звітності на основі 
таксономії за міжнародними 
стандартами фінансової 
звітності в єдиному 
електронному форматі

19 829,6 19 829,6  

850. 6320000 Національне антикорупційне 
бюро України

1 178 640,2 1 178 377,8 262,4 -1940- Н.д.Богданець А.В. (Реєстр.картка №163)
Скоротити на 5% видатки за загальним фондом державного 

бюджету за наступним кодом програмної класифікації: 6320000 
Національне антикорупційне бюро України - на 58.918,89 тис грн. 

Відхилено

851. 6321000 Національне антикорупційне 
бюро України

1 178 640,2 1 178 377,8 262,4

852. 6321010 Забезпечення діяльності 
Національного 
антикорупційного бюро України

1 178 640,2 1 178 377,8 262,4 -1941- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
В додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 6321010 

"Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро 
України" збільшити плановий обсяг асигнувань на 220.000 тис грн, 
змінивши цифри "1.178.640,2" цифрами "1.398.640,2", а також 
збільшивши відповідні арифметичні підсумки загального обсягу 
асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Додаткові асигнування планується спрямувати на видатки 
споживання (оплата праці, оплата послуг тощо), а також на видатки 
розвитку (придбання зброї, боєприпасів, спеціальних технічних 
засобів, ремонт тощо).

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо непоширення дії 
абзацу 6 статті 7 
законопроекту на 
такий орган та 
збільшення відповідних 
видатків/



стор.   562
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 
НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

-1942- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 6321010 
«Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро 
України» зменшити видатки на 353.513,3 тис грн. 

Відхилено

853. 6330000 Національне агентство з 
питань запобігання корупції

1 290 194,4 1 289 848,6 345,8

854. 6331000 Апарат Національного 
агентства з питань 
запобігання корупції

1 290 194,4 1 289 848,6 345,8

855. 6331010 Керівництво та управління у 
сфері запобігання корупції

404 621,5 404 275,7 345,8 -1943- Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)
У додатку № 3 внести зміни, що пов’язані із змінами до абзацу 6 

статті 7 законопроекту та назву бюджетної програми викласти у такій 
редакції: «Забезпечення діяльності Національного агентства з питань 
запобігання корупції». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо непоширення дії 
абзацу 6 статті 7 
законопроекту на 
такий орган та 
збільшення відповідних 
видатків/

-1944- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350) Відхилено
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    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 6331010 
«Керівництво та управління у сфері запобігання корупції» зменшити 
видатки на 121.282,7 тис грн. 

856. 6331020 Фінансування статутної 
діяльності політичних партій

885 572,9 885 572,9  

857. 6340000 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сферах 
енергетики та комунальних 
послуг

793 788,6  793 788,6

858. 6341000 Апарат Національної комісії, 
що здійснює державне 
регулювання у сферах 
енергетики та комунальних 
послуг

793 788,6  793 788,6

859. 6341010 Керівництво та управління у 
сфері регулювання енергетики 
та комунальних послуг

793 788,6  793 788,6 -1945- Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
Зменшити за загальним фондом видатки за кодом 6341010 до 

529.192,4 тис. грн. 

Відхилено

860. 6380000 Державне космічне агентство 
України

1 119 058,6 1 111 393,5 7 665,1 -1946- Комітет з питань національної безпеки, оборони та 
розвідки

Враховано частково
(доручення Уряду)
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Збільшити за загальним фондом видатки до розміру мінімальної 
потреби для Державного космічного агентства України до 5.433.107 
тис. грн (на 4.321.713,5 тис. грн) для забезпечення виконання 
законодавчо визначених завдань. 

/щодо збільшення 
окремих видатків цього 
Агентства/

-1947- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
Доручити Кабінету Міністрів України при підготовці проекту 

Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік до 
другого читання передбачити бюджетну програму «Фінансова 
підтримка державного підприємства "Виробниче об’єднання 
Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова"« та 
встановити видатки споживання загального фонду у розмірі 500.000 
тис. грн

Відхилено

-1948- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 бюджетну програму Державного космічного агентства 
України КПКВК 6380000 доповнити новою бюджетною програмою 
«Підтримка та забезпечення життєдіяльності Південного 
машинобудівного заводу та КБ «Південний» збільшивши загальний 
фонд на 2.000.000 тис грн.

У зв’язку з цим загальний фонд Державного космічного агентства 
України становитиме 3.111.393,5 тис. грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 

Відхилено
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передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-1949- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

Передбачити Державному космічному агентству України за 
загальним фондом видатки за новими бюджетними програмами:

«Утилізація компонентів рідкого ракетного палива (гептилу)» у 
обсязі 134.830 тис. грн;

«Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців 
Державного космічного агентства» у обсязі 29.795 тис. грн.

Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
надходжень за кодом 14060000 на 2.574.871,2 тис. грн та за кодом 
14070000 на 5.097.999,9 тис. грн за рахунок вжиття виходів з 
детінізації економіки. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/

-1950- Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
Передбачити Державному космічному агентству України за 

загальним фондом видатки за новими бюджетними програмами:
«Утилізація рідкого ракетного палива та його зберігання» у обсязі 

134,8 млн. грн;
«Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців 

Державного космічного агентства» у обсязі 29,8 млн. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1951- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Передбачити Державному космічному агентству України за 

загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою 
«Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців 
Державного космічного агентства» у обсязі 10.000 тис. грн. 
Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
надходжень за кодом 21020000. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/

861. 6381000 Апарат Державного 
космічного агентства України

1 119 058,6 1 111 393,5 7 665,1

862. 6381010 Керівництво та управління у 
сфері космічної діяльності

43 100,0 43 050,0 50,0 -1952- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері космічної діяльності» (код 6381010) на 6.403,2 тис. 
грн. 

Відхилено

-1953- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)

Відхилено
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    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 6381010 
«Керівництво та управління у сфері космічної діяльності» зменшити 
видатки на 12.915 тис грн. 

-1954- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6381010 на 
25.842,5 тис. грн /на оплату праці/. Пропозицію пропонується 
забезпечити за рахунок збільшення надходжень за кодом 14060000 на 
2.574.871,2 тис. грн та за кодом 14070000 на 5.097.999,9 тис. грн за 
рахунок вжиття виходів з детінізації економіки. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо видатків на 
оплату праці/

-1955- Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6381010 на 68,9 

млн. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо видатків на 
оплату праці/

863. 6381020 Виконання робіт за державними 
цільовими програмами і 
державним замовленням у сфері 
космічної галузі, в тому числі 

95 000,0 95 000,0  -1956- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
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загальнодержавної цільової 
науково-технічної космічної 
програми України

    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6381020 на 
4.688.790 тис. грн /на виконання пріоритетних задач поставлених 
Президентом України в рамках виконання загальнодержавної цільової 
науково-технічної космічної програми України/. Пропозицію 
пропонується забезпечити за рахунок збільшення надходжень за 
кодом 14060000 на 2.574.871,2 тис. грн та за кодом 14070000 на 
5.097.999,9 тис. грн за рахунок вжиття виходів з детінізації економіки. 

6381020/

-1957- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту збільшити видатки розвитку 

загального фонду за бюджетною програмою «Виконання робіт за 
державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері 
космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-
технічної космічної програми України» (код 6381020) на 200.000 тис. 
грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1958- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 проекту Закону видатки по бюджетній програмі 
КПКВК 6381020 «Виконання робіт за державними цільовими 
програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому 
числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6381020/
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програми України» збільшити загальний обсяг асигнувань на 205.000 
тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

-1959- Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6381020 на 

4.783,8 млн. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1960- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним 
замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної 
цільової науково-технічної космічної програми України» (код 
6381020) на 100.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1961- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним 
замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної 
цільової науково-технічної космічної програми України» (код 
6381020) на 100.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

864. 6381030 Надання позашкільної освіти 
Національним центром 
аерокосмічної освіти молоді 
ім.О.М. Макарова

12 376,0 11 978,4 397,6 -1962- Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6381030 на 30,2 

млн грн. 

Відхилено

865. 6381050 Управління та випробування 
космічних засобів

458 167,3 450 949,8 7 217,5 -1963- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту збільшити видатки розвитку 

загального фонду за бюджетною програмою «Управління та 
випробування космічних засобів» (код 6381050) на 1.000.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1964- Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6381050 на 593,6 

млн. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1965- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Управління та випробування космічних засобів» (код 6381050) на 
350.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1966- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 

«Управління та випробування космічних засобів» (код 6381050) на 
350.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1967- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239) Враховано частково
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    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6381050 на 
218.742,4 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
збільшення надходжень за кодом 14060000 на 2.574.871,2 тис. грн та 
за кодом 14070000 на 5.097.999,9 тис. грн за рахунок вжиття виходів з 
детінізації економіки. 

(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6381050/

866. 6381120 Утилізація твердого ракетного 
палива

510 415,3 510 415,3  -1968- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Скасувати за загальним фондом видатки розвитку за кодом 6381120 
у обсязі 510.415,3 тис. грн

Відхилено

-1969- Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6381120 на 550,7 

млн. грн. 

Відхилено

867. 6420000 Державне бюро розслідувань 2 568 250,5 2 568 250,5  -1970- Н.д.Богданець А.В. (Реєстр.картка №163)
Скоротити на 5% видатки за загальним фондом державного 

бюджету за наступним кодом програмної класифікації: 6420000 
Державне бюро розслідувань - на 128.412,525 тис грн. 

Відхилено

-1971- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Державне бюро розслідувань видатки розвитку пропонуємо 

скоротити вдвічі порівняно з минулим роком на 216,9 млн грн. 

Відхилено

-1972- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Видатки за КПКВК 6420000 «Державне бюро розслідувань» 
скоротити на 216,9 млн грн. 

Відхилено

868. 6421000 Державне бюро розслідувань 2 568 250,5 2 568 250,5  
869. 6421010 Забезпечення діяльності 

Державного бюро розслідувань
2 568 250,5 2 568 250,5  -1973- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів
Збільшити за загальним фондом за бюджетною програмою 6421010 

видатки на 1.708,1 млн грн, у т.ч. видатки споживання - на 868,1 млн 
грн (з них оплата праці з нарахуваннями - на 527,2 млн грн); видатки 
розвитку - на 840 млн грн для забезпечення функціонування ДБР як 
державного правоохоронного органу. 

Відхилено

-1974- Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)
Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 

Відхилено
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6421010 на 1.708,1 млн грн, у т.ч. видатки споживання - на 868,1 млн 
грн, видатки розвитку - на 840 млн грн за рахунок скорочення на 
1.708,1 млн грн видатків загального фонду державного бюджету за 
бюджетною програмою 3507000 «Державна податкова служба 
України». 

-1975- Н.д.Іонушас С.К. (Реєстр.картка №262)
    Н.д.Неклюдов В.М. (Реєстр.картка №260)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Куницький О.О. (Реєстр.картка №169)
    Н.д.Михайлюк Г.О. (Реєстр.картка №271)
    Н.д.Дмитрук А.Г. (Реєстр.картка №133)
    Н.д.Бородін В.В. (Реєстр.картка №38)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
6421010 на 1.708.094,1 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 
868.110,3 тис. грн (з них оплата праці - на 442.500 тис. грн), видатки 
розвитку - на 839.983,8 тис. грн. 

Відхилено

-1976- Н.д.Мамка Г.М. (Реєстр.картка №372)
Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 

6421010 на 1.708.094,1 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 
868.110,3 тис. грн (з них оплата праці - на 442.500 тис. грн), видатки 
розвитку - на 839.983,8 тис. грн. 

Відхилено

-1977- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
В додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 6421010 

"Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань" збільшити 
плановий обсяг асигнувань на 1.800.000 тис грн, змінивши цифри 
"2.568.250,5" цифрами "4.368.250,5", а також збільшивши відповідні 
арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань головного 
розпорядника бюджетних коштів.

Додаткові асигнування планується спрямувати на видатки 
споживання (оплата праці, відрядження працівників ДБР, на оплату 
послуг тощо), а також на видатки розвитку (придбання обладнання, 
спеціальних технічних засобів та ремонту).

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 
НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

Відхилено

-1978- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)

Відхилено
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    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 6421010 
«Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань» зменшити 
видатки на 770.475,2 тис грн. 

870. 6430000 Національне агентство 
України з питань виявлення, 
розшуку та управління 
активами, одержаними від 
корупційних та інших 
злочинів

232 993,2 232 993,2  

871. 6431000 Апарат Національного 
агентства України з питань 
виявлення, розшуку та 
управління активами, 
одержаними від корупційних 
та інших злочинів

232 993,2 232 993,2  

872. 6431010 Керівництво та управління у 
сфері розшуку та управління 
активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів

232 993,2 232 993,2  -1979- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)

Відхилено
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    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 6431010 
«Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших злочинів» зменшити видатки на 
69.898 тис грн. 

873. 6440000 Національна рада України з 
питань телебачення і 
радіомовлення

123 635,9 123 635,7 0,2

874. 6441000 Апарат Національної ради 
України з питань телебачення 
і радіомовлення

123 635,9 123 635,7 0,2 -1980- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 6441000 на 142.368 
тис. грн.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо можливості 
виключення абзацу 
одинадятого пункту 3 
Прикінцевих положень 
законопроекту та 
збільшення відповідних 
видатків/

875. 6441010 Керівництво та управління 
здійсненням контролю у сфері 
телебачення і радіомовлення

123 635,9 123 635,7 0,2 -1981- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо можливості 
виключення абзацу 
одинадятого пункту 3 
Прикінцевих положень 
законопроекту та 
збільшення відповідних 
видатків/
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    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 6441010 на 142.368 
тис. грн, у т.ч. видатки споживання на 138.773 тис грн (з них оплата 
праці 113.719,7 тис. грн) та видатки розвитку на 3.630 тис грн.

-1982- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 6441010 
«Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері 
телебачення і радіомовлення» зменшити видатки на 37.090,7 тис грн. 

Відхилено

876. 6490000 Бюро економічної безпеки 621 604,5 621 604,5  
877. 6491000 Апарат Бюро економічної 

безпеки
621 604,5 621 604,5  

878. 6491010 Керівництво та управління у 
сфері економічної безпеки 

621 604,5 621 604,5  -1983- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері економічної безпеки» (код 6491010) на 22.807,7 
тис. грн. 

Відхилено
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-1984- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 
2022 рік» до проекту Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2022 рік» у рядку КПКВКДБ 6491010 «Керівництво та 
управління у сфері економічної безпеки» зменшити видатки на 
186.481,4 тис грн. 

Відхилено

-1985- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою 6491010 на 1.681.900,2 тис. грн (з них оплата 
праці на 966.858,4 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 
18.845,4 тис. грн).

Джерелом покриття додаткових видатків може бути збільшення 
доходів державного бюджету від коштів, що перераховуються 
Національним банком України відповідно до Закону України «Про 
Національний банк України» (код 21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
6491010/

879. 6500000 Рада національної безпеки і 
оборони України

303 994,9 303 994,9  -1986- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Рада національної безпеки і оборони України видатки розвитку 

пропонуємо скоротити на 42,9 млн грн. 

Відхилено

-1987- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)

Відхилено
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    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Видатки за КПКВК 6500000 «Рада національної безпеки і оборони 
України» скоротити на 42,9 млн грн. 

880. 6501000 Апарат Ради національної 
безпеки і оборони України

303 994,9 303 994,9  

881. 6501010 Інформаційно-аналітичне 
забезпечення координаційної 
діяльності у сфері національної 
безпеки і оборони

250 988,7 250 988,7  -1988- Н.д.Завітневич О.М. (Реєстр.картка №263)
Збільшити за загальним фондом видатки для Ради національної 

безпеки і оборони України на інформаційно-аналітичне забезпечення 
координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони до 
388,1 млн грн (збільшити на 84,1 млн грн (з них оплата праці - на 29,2 
млн грн, нарахування на оплату праці - 6,6 млн грн /підставою є Указ 
Президента України від 26.02.2021 року №76 щодо збільшення 
штатної чисельності Апарату РНБО України на 47 одиниць/; оплату 
послуг (крім комунальних) - 17,2 млн грн /для придбання 
спеціалізованого програмного забезпечення та побудовою систем 
технічного захисту інформації/; дослідження і розробки, окремі 
заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм - 2,5 
млн грн /на виконання рішення РНБО України від 04.06.2021 року 
«Щодо удосконалення мережі ситуаційних центрів та цифрової 
трансформації сфери національної безпеки і оборони», видатки 
пов’язані з розширенням функціоналу програмного забезпечення ІАС 
«СОТА» та розвитку єдиної мережі ситуаційних центрів/. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-1989- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)

Відхилено
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    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 6501010 
«Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у 
сфері національної безпеки і оборони» зменшити видатки на 75.296,6 
тис грн. 

882. 6501070 Інформаційно-аналітичне 
забезпечення діяльності у сфері 
інформаційної безпеки України

53 006,2 53 006,2  -1990- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 6501070 
«Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності у сфері 
інформаційної безпеки України» цифри «53.006,2» тис грн замінити на 
цифри «37.100,0» тис грн. 

Відхилено

883. 6510000 Рахункова палата 507 838,1 507 828,8 9,3
884. 6511000 Апарат Рахункової палати 507 838,1 507 828,8 9,3
885. 6511010 Керівництво та управління у 507 838,1 507 828,8 9,3 -1991- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245) Відхилено
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сфері контролю за виконанням 
державного бюджету

У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 
загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» 
(код 6511010) на 22.786,4 тис. грн. 

-1992- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6511010 на 
18.982,2 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 9.721,7 тис. 
грн, видатки розвитку - на 9.260,5 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-1993- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)

Збільшити видатки споживання загального фонду державного 
бюджету Рахунковій палаті України за бюджетною програмою 
«Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням 
державного бюджету» (КПКВК 6511010) на суму 2.172 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

886. 6520000 Служба безпеки України 16 053 025,7 15 822 289,7 230 736,0 -1994- Комітет з питань національної безпеки, оборони та 
розвідки

Збільшити за загальним фондом видатки до розміру мінімальної 
потреби для Служби безпеки України до 22.223.263 тис. грн (на 
6.400.973,3 тис. грн) для забезпечення виконання законодавчо 
визначених завдань. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-1995- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Служба безпеки України Видатки пропонуємо скоротити на 1,159 

млрд грн. 

Відхилено

-1996- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Видатки за КПКВК 6520000 «Служба безпеки України» скоротити 
на 1,159 млрд грн. 

Відхилено

887. 6521000 Центральне управління 
Служби безпеки України

16 033 008,1 15 802 272,1 230 736,0



стор.   578
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

888. 6521010 Забезпечення заходів у сфері 
безпеки держави та діяльності 
органів системи Служби безпеки 
України

15 439 038,6 15 372 700,7 66 337,9 -1997- Н.д.Іонушас С.К. (Реєстр.картка №262)
    Н.д.Неклюдов В.М. (Реєстр.картка №260)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
6521010 на 3.200 млн грн, у т.ч. видатки споживання - на 300 млн грн 
(для забезпечення оперативно-службової діяльності (придбання 
засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, 
запчастин та речового майна)), видатки розвитку - на 2.900 тис. грн 
(для оновлення матеріально-технічної бази (придбання новітніх 
зразків озброєння, спеціального броньованого транспорту для 
спеціальних антитерористичних підрозділів, модернізацію та 
оновлення спеціального зв’язку СБУ, на продовження розбудови 
(впровадження) єдиної інформаційно-аналітичної системи 
автоматизації документообігу СБУ (у підрозділах СБУ по всій 
території України)). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-1998- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою 

«Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів 
системи Служби безпеки України» (код 6521010) на 2.900.000 тис. грн 
(з них видатки споживання - на 1.856.900 тис. грн, в тому числі оплата 
праці - на 1.576.967,3 тис. грн) та видатки розвитку - на 1.043.100 тис. 
грн.

Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення 
показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а 
саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та 
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-1999- Н.д.Костенко Р.В. (Реєстр.картка №446)
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною 

програмою 6521010 на 1.300.000 тис. грн за рахунок зменшення 
видатків за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання 
автомобільних доріг загального користування державного значення» 
(код 3111020). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-2000- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
В додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 6521010 

"Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів 
системи Служби безпеки України" збільшити плановий обсяг 
асигнувань на 350.000 тис грн, змінивши цифри "15.439.038,6" 
цифрами "15.789.038,6", а також збільшивши відповідні арифметичні 
підсумки загального обсягу асигнувань головного розпорядника 
бюджетних коштів.

Додаткові асигнування планується спрямувати на придбання ПММ 
для оперативно-службового транспорту, придбання автозапчастин, 
забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами 
особового складу СБУ, придбання пакетів програмного забезпечення 
та ліцензій для обслуговування програмно-апаратних комплексів.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини прибутку 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/



стор.   579
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

-2001- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 6521010 
«Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів 
системи Служби безпеки України» зменшити видатки на 4.611.810,21 
тис грн. 

Відхилено

889. 6521050 Медичне обслуговування і 
оздоровлення особового складу 
та утримання закладів 
дошкільної освіти Служби 
безпеки України

337 706,6 191 158,5 146 548,1

890. 6521070 Підготовка та післядипломна 
освіта кадрів Служби безпеки 
України у закладах вищої освіти

97 000,0 79 500,0 17 500,0

891. 6521100 Будівництво (придбання) житла 
для військовослужбовців 
Служби безпеки України

120 350,0 120 000,0 350,0

892. 6521200 Забезпечення заходів 
спеціальними підрозділами по 
боротьбі з організованою 
злочинністю та корупцією 

38 912,9 38 912,9  



стор.   580
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Служби безпеки України
893. 6524000 Антитерористичний центр 

при Службі безпеки України 
20 017,6 20 017,6  

894. 6524010 Координація діяльності у 
запобіганні терористичним 
актам та боротьба з тероризмом 
на території України

20 017,6 20 017,6  

895. 6540000 Національна академія наук 
України

6 793 196,3 5 689 978,1 1 103 218,2 -2002- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Передбачити Національній академії наук України за загальним 
фондом видатки споживання за новою бюджетною програмою 
«Створення сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з 
інфекційними матеріалами» (код 6541260) у обсязі 3.000 тис. грн /для 
забезпечення функціонування нових підрозділів Інституту 
молекулярної біології і генетики НАНУ/. Пропозицію пропонується 
забезпечити за рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 
25000000. 

Відхилено

-2003- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)

Визначити Національну академію наук України відповідальним 
виконавцем за бюджетними програмами "Наукова і організаційна 
діяльність президії Національної академії наук України" (код 
6541020), "Наукова і науковотехнічна діяльність наукових установ 
Національної академії наук України" (код 6541030), "Підготовка 
кадрів з пріоритетних напрямів науки" (код 6541080), "Медичне 
обслуговування працівників Національної академії наук України" (код 
6541100), "Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та 
підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної 
академії наук України" (код 6541200), "Підтримка розвитку 
пріоритетних напрямів наукових досліджень" (код 6541230) та 
"Забезпечення житлом вчених Національної академії наук України" 
(код 6541270) у складі Міністерства освіти і науки України з 
уточненням кодів програмної класифікації видатків 6541020, 6541030, 
6541080, 6541100, 6541200, 6541230, 6541270 відповідно до 
класифікації головного розпорядника коштів державного бюджету - 
КВК 2200000. 

Відхилено

896. 6541000 Національна академія наук 
України

6 793 196,3 5 689 978,1 1 103 218,2

897. 6541020 Наукова і організаційна 158 756,4 156 933,6 1 822,8
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діяльність президії Національної 
академії наук України

898. 6541030 Наукова і науково-технічна 
діяльність наукових установ 
Національної академії наук 
України

5 861 046,9 4 766 077,4 1 094 969,5 -2004- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 проекту Закону видатки по бюджетній програмі 
КПКВК 6541030 «Наукова і науково-технічна діяльність наукових 
установ Національної академії наук України» збільшити загальний 
обсяг асигнувань на 1.384.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою 
передбачається за рахунок: зменшення видатків за іншими статтями 
Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок 
економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, 
поданих народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді 
України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6541030/

-2005- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 6541030 на 439.369,9 тис.грн, у тому 

числі видатки розвитку - на 37.358,7 тис.грн.
Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 

дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6541030/



стор.   582
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

року. 

-2006- Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
    Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
    Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)

Збільшити видатки за кодом 6541030 на 439.369,9 тис.грн, у тому 
числі видатки розвитку - на 37.358,7 тис.грн.

Збільшення видатків пропонується забезпечити за рахунок 
детінізації ринку лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів 
(за незалежними оцінками лише не сплачені акцизи на вироблену в 
Україні продукцію орієнтовно складають 11 млрд.грн (у тому числі: 
лікеро-горілчана продукція - 2,5 млрд.грн, тютюнові вироби - 8,5 
млрд.грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6541030/

-2007- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6541030 на 

439.369,9 тис. грн, у тому числі видатки споживання - 402.011,2 тис. 
грн (з них оплата праці - 210.000 тис. грн), видатки розвитку - 37.358,7 
тис. грн /для проведення пріоритетних міждисциплінарних наукових 
досліджень/. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
збільшення показників дохідної частини загального фонду, а саме 
доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного податку із 
ввезених на митну територію України тютюну та тютюнових виробів, 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах, рентної плати 
за користування надрами для видобування природного газу, власних 
надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6541030/

-2008- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6541030 на 

439.369,9 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2009- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)

Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 6541030 
на 39.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2010- Н.д.Задорожній М.М. (Реєстр.картка №162)
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 6541030 на 

5.321,6 тис.грн для фінансування Науково-методологічного центру з 
питань випробувань генетично модифікованих організмів на базі ДУ 
«Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України за рахунок 
збільшення доходів державного бюджету від коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону 
України «Про Національний банк України» (код 21020000), залишків 
коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6541030/



стор.   583
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

початок року. 

-2011- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6541030 на 

1.074,4 тис. грн, у тому числі видатки споживання - 1.004,4 тис. грн (з 
них на оплату праці - 420 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії 
- 12 тис. грн), видатки розвитку - 70 тис. грн /для відновлення 
функціонування відділу з вивчення механізмів фізіологічної дії 
мінеральних вод Інституту фізіології ім. Богомольця НАН України/. 
Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок збільшення доходів 
загального фонду за кодом 14070000. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6541030/

-2012- Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
Збільшити видатки за кодом 6541030 на 15.000 тис. грн для 

Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору 
Національної академії наук України

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6541030/

-2013- Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)

Збільшити видатки за кодом 6541030 на 40.000 тис. грн для 
облаштування та будівництва (реконструкції) об’єктів та експозицій, 
розташованих на території Національного дендрологічного парку 
«Софіївка» Національної академії наук України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6541030/

-2014- Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Яценко А.В. (Реєстр.картка №200)
    Н.д.Савченко О.С. (Реєстр.картка №290)

Збільшити видатки за кодом 6541030 на 50.000 тис.грн на 
будівництво, ремонт, реконструкцію та утримання об’єктів на 
території Національного дендрологічного парку «Софіївка» 
Національної академії наук України за рахунок зменшення інших 
бюджетних програм. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6541030/

-2015- Н.д.Задорожній М.М. (Реєстр.картка №162)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6541030 на 

20.148,975 тис.грн, для фінансування Науково-методологічного 
центру з питань випробувань генетично модифікованих організмів на 
базі ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки HAH України».

Джерелом покриття додаткових видатків може бути збільшення 
доходів державного бюджету від коштів, що перераховуються 
Національним банком України, відповідно до Закону України "Про 
Національний банк України" (код 21020000), залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6541030/

-2016- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 6541030 

на 5.000 тис.грн для Інституту української мови НАН України.
Для покриття вказаних видатків збільшити доходи загального 

фонду державного бюджету у додатку №1 (з уточненням відповідних 
підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту) за 
кодом 25000000 «Власні надходження бюджетних установ» на 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6541030/



стор.   584
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

відповідну суму. 

-2017- Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
Збільшити видатки за кодом 6541030 на 15.000 тис.грн для 

Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору 
НАН України (у тому числі: 4.000 тис.грн - на проект «Розробка 
моделей квантових обчислень для задач оптимізації, машинного 
навчання та кібербезпеки», 6.000 тис.грн - на проект «Розробка 
методологічних засад інтеграції інформаційно-комунікаційних систем 
тактичного рівня ЗСУ на базі єдиної інформаційної платформи», 5.000 
тис.грн - на проект «Створення віртуального музею мінералогічних 
ресурсів України».

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, 
акцизи, доходи Національного банку України, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації 
державного майна. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6541030/

-2018- Н.д.Бужанський М.А. (Реєстр.картка №25)
Збільшити видатки розвитку за спеціальним фондом за кодом 

6541030 на 50.000 тис.грн для Інституту сцинтиляційних матеріалів 
НАН України, збільшивши на таку суму доходи по спеціальному 
фонду за кодом 25010000 за видом надходжень 25010400 
«Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 
порядку майна (крім нерухомого майна)». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6541030/

-2019- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Зменшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 6541030 
на 2.383.038,7 тис. грн. 

Відхилено

899. 6541080 Підготовка кадрів з 
пріоритетних напрямів науки 

7 259,0 7 129,0 130,0

900. 6541100 Медичне обслуговування 
працівників Національної 
академії наук України

121 345,8 115 645,8 5 700,0 -2020- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 6541100 на 151.600 тис.грн (видатки 

розвитку).
Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 

дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6541100/

-2021- Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
    Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
    Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6541100/



стор.   585
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Збільшити видатки за кодом 6541100 на 151.600 тис.грн (видатки 
розвитку).

Збільшення видатків пропонується забезпечити за рахунок 
детінізації ринку лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів 
(за незалежними оцінками лише не сплачені акцизи на вироблену в 
Україні продукцію орієнтовно складають 11 млрд.грн (у тому числі: 
лікеро-горілчана продукція - 2,5 млрд.грн, тютюнові вироби - 8,5 
млрд.грн). 

-2022- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6541100 на 

151.600 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2023- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 
6541100 у сумі 151.600 тис. грн /для придбання новітнього медичного 
обладнання, а також завершення реконструкції будівель Державної 
наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій НАН 
України»/. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2024- Н.д.Лопушанський А.Я. (Реєстр.картка №125)
Збільшити видатки споживання за кодом 6541100 на 151.600 тис. 

грн за рахунок збільшення на таку суму доходів загального фонду 
державного бюджету з податку на прибуток підприємств. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6541100/

-2025- Н.д.Гончаренко О.О. (Реєстр.картка №137)
Збільшити видатки розвитку за кодом 6541100 на 151.600 тис.грн 

для розвитку та функціонування Державної наукової установи «Центр 
інноваційних медичних технологій НАН України». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6541100/

-2026- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Передбачити додатково 75 млн грн за КПКВК 6541100 «Медичне 

Враховано частково
(доручення Уряду)



стор.   586
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обслуговування працівників Національної академії наук України». 

-2027- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за кодом 6541100 на 30.000 тис. 

грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2028- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за кодом 6541100 на 30.000 тис. 

грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

901. 6541200 Підвищення кваліфікації з 
пріоритетних напрямів науки та 
підготовка до державної 
атестації наукових кадрів 
Національної академії наук 
України

17 479,9 16 884,0 595,9

902. 6541230 Підтримка розвитку 
пріоритетних напрямів наукових 
досліджень

527 308,3 527 308,3  -2029- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 6541230 на 128.697,3 тис.грн (видатки 

розвитку).
Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 

дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6541230/

-2030- Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
    Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
    Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)

Збільшити видатки за кодом 6541230 на 128.697,3 тис.грн (видатки 
розвитку). Збільшення видатків пропонується забезпечити за рахунок 
детінізації ринку лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів 
(за незалежними оцінками лише не сплачені акцизи на вироблену в 
Україні продукцію орієнтовно складають 11 млрд.грн (у тому числі: 
лікеро-горілчана продукція - 2,5 млрд.грн, тютюнові вироби - 8,5 
млрд.грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6541230/

-2031- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 6541230 

на 128.697,3 тис. грн /для придбання новітнього та модернізацію 
існуючого наукового обладнання установ НАНУ/. Пропозицію 
пропонується забезпечити за рахунок збільшення показників дохідної 
частини загального фонду, а саме доходів від податку на прибуток 
підприємств, акцизного податку із ввезених на митну територію 
України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються 
в електронних сигаретах, рентної плати за користування надрами для 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6541230/
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видобування природного газу, власних надходжень бюджетних 
установ. 

-2032- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6541230 на 

128.697,3 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2033- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за кодом 6541230 на 110.000 тис. 

грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2034- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за кодом 6541230 на 110.000 тис. 

грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2035- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Зменшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 6541230 
на 263.654,2 тис. грн. 

Відхилено

903. 6541270 Забезпечення житлом вчених 
Національної академії наук 
України

100 000,0 100 000,0  -2036- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Зменшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 6541270 
на 50.000 тис. грн. 

Відхилено

904. 6550000 Національна академія 
педагогічних наук України

336 210,4 293 712,6 42 497,8 -2037- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)

Визначити Національну академію педагогічних наук України 
відповідальним виконавцем за бюджетними програмами "Наукова і 
організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних 
наук України" (код 6551020), "Наукова і науково-технічна діяльність у 
сфері освіти, педагогіки і психології" (код 6551030) та "Підготовка 
кадрів та підвищення - 2 - кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у 
сфері освіти закладами вищої освіти" (код 6551060) у складі 
Міністерства освіти і науки України з уточненням кодів програмної 
класифікації видатків 6551020, 6551030, 6551060 відповідно до 
класифікації головного розпорядника коштів державного бюджету - 
КВК 2200000. 

Відхилено

905. 6551000 Національна академія 
педагогічних наук України

336 210,4 293 712,6 42 497,8

906. 6551020 Наукова і організаційна 
діяльність президії Національної 
академії педагогічних наук 
України

29 713,3 28 071,7 1 641,6

907. 6551030 Наукова і науково-технічна 241 112,9 226 877,5 14 235,4 -2038- Комітет з питань освіти, науки та інновацій Враховано частково
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діяльність у сфері освіти, 
педагогіки і психології 

Збільшити видатки за кодом 6551030 на 24.447 тис.грн (з них 
11.368,7 тис.грн на створення Інституту раннього розвитку дитини та 
дошкільної освіти).

Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6551030/

-2039- Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
    Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
    Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)

Збільшити видатки за кодом 6551030 на 24.447 тис.грн (з них 
11.368,7 тис.грн на створення Інституту раннього розвитку дитини та 
дошкільної освіти).

Збільшення видатків пропонується забезпечити за рахунок 
детінізації ринку лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів 
(за незалежними оцінками лише не сплачені акцизи на вироблену в 
Україні продукцію орієнтовно складають 11 млрд.грн (у тому числі: 
лікеро-горілчана продукція - 2,5 млрд.грн, тютюнові вироби - 8,5 
млрд.грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6551030/

-2040- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6551030 на 

13.078,3 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2041- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за кодом 6551030 на 13.442,9 тис. 

грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2042- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за кодом 6551030 на 13.442,9 тис. 

грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2043- Н.д.Воронов В.А. (Реєстр.картка №265)
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 6551030 на 

11.368,7 тис.грн (у тому числі: видатки споживання - на 10.618,7 
тис.грн, видатки розвитку - на 750 тис.грн) для створення Інституту 
раннього розвитку дитини та дошкільної освіти. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6551030/

908. 6551060 Підготовка кадрів та 
підвищення кваліфікації 
керівних кадрів і спеціалістів у 
сфері освіти закладами вищої 
освіти

65 384,2 38 763,4 26 620,8 -2044- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 6551060 на 4.101,5 тис.грн (з них: 

КЕКВ 2110 “Оплата праці” - 2.815,1 тис.грн, КЕКВ 2120 “Нарахування 
на оплату праці” - 619,3 тис.грн, КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар” - 80,2 тис.грн, КЕКВ “Оплата послуг (крім 
комунальних)” - 216,2 тис.грн, КЕКВ 2720 «Стипендії» - 25,7 тис.грн, 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6551060/
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КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування” - 345,0 тис.грн).

Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

-2045- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6551060 на 

4.101,5 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

909. 6560000 Національна академія 
медичних наук України

4 981 604,8 4 735 162,7 246 442,1 -2046- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
У законопроекті забезпечити видатками на забезпечення належного 

фінансування державних установ Національної академії медичних 
наук України, в т.ч. фонду оплати праці. 

Відхилено

-2047- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Забезпечити видатками на забезпечення належного фінансування 

державних установ Національної академії медичних наук України, в 
т.ч. фонду оплати праці. 

Відхилено

-2048- Н.д.Задорожній М.М. (Реєстр.картка №162)
У додатку №3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 

2022 рік» передбачити видатки для Національної академії медичних 
наук України за новою бюджетною програмою «Створення сучасної 
ІТ інфраструктури у ДУ «Національний інститут хірургії та 
трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» у сумі 55.000 
тис. гривень. Джерелом покриття видатків може стати зменшення 
асигнувань за бюджетною програмою «Обслуговування державного 
боргу». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/

-2049- Н.д.Арахамія Д.Г. (Реєстр.картка №229)
Передбачити Національній академії медичних наук України за 

загальним фондом видатки за новою бюджетною програмою 
«Придбання медичного обладнання, необхідного для діагностики 
генетично обумовлених захворювань серцево-судинної системи, в 
тому числі діагностики коронавірусної інфекції COVID-19, для 
Державної установи «Національний науковий центр «Інститут 
кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» Національної академії 
медичних наук України» у обсязі 10.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
запропонованих 
видатків/

910. 6561000 Національна академія 
медичних наук України

4 981 604,8 4 735 162,7 246 442,1

911. 6561040 Наукова і науково-технічна 
діяльність у сфері профілактики 
і лікування хвороб людини 

635 459,8 525 654,0 109 805,8 -2050- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 6561040 на 53.933 тис.грн (для 

забезпечення оплати праці науковим працівникам установ НАМН 
України).

Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 
дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6561040/

-2051- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216) Враховано частково
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Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 6561040 
на 53.933 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
збільшення показників дохідної частини загального фонду, а саме 
доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного податку із 
ввезених на митну територію України тютюну та тютюнових виробів, 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах, рентної плати 
за користування надрами для видобування природного газу, власних 
надходжень бюджетних установ. 

(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6561040/

-2052- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6561040 на 

53.933 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2053- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки розвитку за 

кодом 6561040 на 50.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2054- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки розвитку за 

кодом 6561040 на 50.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

912. 6561060 Діагностика і лікування 
захворювань із впровадженням 
експериментальних та нових 
медичних технологій, 
спеціалізована консультативно-
поліклінічна допомога, що 
надається науково-дослідними 
установами Національної 
академії медичних наук України

1 872 494,5 1 818 197,2 54 297,3 -2055- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Передбачити додатково 500 млн грн за КПКВК 6561060 
«Діагностика і лікування захворювань із впровадженням 
експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована 
консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-
дослідними установами Національної академії медичних наук 
України». 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2056- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 

6561060 на 179.259 тис. грн (з них придбання медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів - 135.944,3 тис. грн.; оплата енергоносіїв 
- 43.314,7 тис. грн). Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
збільшення показників дохідної частини загального фонду, а саме 
доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного податку із 
ввезених на митну територію України тютюну та тютюнових виробів, 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах, рентної плати 
за користування надрами для видобування природного газу, власних 
надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6561060/

-2057- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 6561060 на 135.944,3 тис.грн (для 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів та оплату 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
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енергоносіїв на 43.314,7 тис.грн).
Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 

дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

видатків за кодом 
6561060/

-2058- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки споживання 

за кодом 6561060 на 62.415,9 тис. грн. на придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування для ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства та гінекології НАМН України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6561060/

-2059- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити за загальним фондом видатки споживання 

за кодом 6561060 на 62.415,9 тис. грн. на придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування для ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства та гінекології НАМН України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6561060/

-2060- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 
6561060 на 18.351,6 тис. грн /для ДУ «Інститут ядерної медицини та 
променевої діагностики НАМН України»/. Пропозицію пропонується 
забезпечити за рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 
25000000. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6561060/

913. 6561090 Наукова і організаційна 
діяльність президії Національної 
академії медичних наук України

27 758,1 27 733,1 25,0

914. 6561160 Впровадження та реалізація 
нового механізму фінансового 
забезпечення надання третинної 
(високоспеціалізованої) 
медичної допомоги у окремих 
науково-дослідних установах 
Національної академії медичних 
наук України

1 945 892,4 1 863 578,4 82 314,0 -2061- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 6561160 на 1.849.861,6 тис.грн.
Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 

дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6561160/

-2062- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Передбачити додатково 320 млн грн за КПКВК 6561160 
«Впровадження та реалізація нового механізму фінансового 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної 
академії медичних наук України». 

-2063- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 

6561160 на 200.000 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок збільшення показників дохідної частини загального фонду, а 
саме доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного податку 
із ввезених на митну територію України тютюну та тютюнових 
виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, 
рентної плати за користування надрами для видобування природного 
газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6561160/

-2064- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 6561160 
на 255.700 тис. грн /з них: для ДУ «Національний інститут серцево-
судинної хірургії ім. Амосова НАМНУ» -120.000 тис. грн; для ДУ 
«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. 
Яновського НАМНУ - 135.700 тис. грн/. Пропозицію пропонується 
забезпечити за рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 
25000000. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6561160/

-2065- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 6561160 

на 120.000 тис. грн /для придбання та встановлення роботичної 
ендоскопічної хірургічної системи цифрової лапароскапії 
дистанційного керування для національного Інституту хірургії та 
трансплантології ім. О.О. Шалімова/. Пропозицію пропонується 
забезпечити за рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 
14070000. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6561160/

-2066- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 6561160 
на 495.000 тис. грн /з них - 120.000 тис. грн для Державної установи 
«Національний інститут серцевосудинної хірургії ім. М. М. Амосова 
НАМН України»; 375.000 тис. грн для Державної установи 
«Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6561160/
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Шалімова НАМН України/.

-2067- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Збільшити видатки розвитку за кодом 6561160 на 535.000 тис. грн 
/з них 210.000 тис. грн для Національного наукового центру 
"Інститут кардіології імені М. Д. Стражеска; 150.000 тис. грн для 
Національного інституту раку; 175.000 тис. грн; для Державної 
установи "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"/

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6561160/

-2068- Н.д.Шуляк О.О. (Реєстр.картка №238)
Збільшити видатки споживання за кодом 6561160 на 70.000 тис. 

грн, на закупівлю медичних виробів та забезпечення ендоваскулярним 
лікуванням громадян із вродженими вадами серця та гострими 
аортальними синдромами для Державної установи «Національний 
інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної 
академії медичних наук України». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6561160/

-2069- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

6561160 на 70.000 тис.грн для закупівлі медичних виробів та 
забезпечення ендоваскулярним лікуванням громадян із вродженими 
вадами серця та гострими аортальними синдромами для Державної 
установи «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені 
М.М. Амосова. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6561160/

-2070- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки розвитку за загальним фондом за 

кодом 6561160 на 375.000 тис. грн., для забезпечення модернізації ДУ 
»Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. 
Шалімова». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6561160/

-2071- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки розвитку за загальним фондом за 

кодом 6561160 на 375.000 тис. грн., для забезпечення модернізації ДУ 
»Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. 
Шалімова». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
6561160/

915. 6561190 Фонд розвитку закладів 
третинної 
(високоспеціалізованої) 
медичної допомоги

500 000,0 500 000,0  -2072- Н.д.Горенюк О.О. (Реєстр.картка №136)
Збільшити видатки за кодом 6561190 на 70.000 тис.грн для 

придбання медичного обладнання Державною установою “Інститут 
ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка Національної 
академії медичних наук України” та на 30.000 тис.грн для придбання 
медичного обладнання Державною установою “Національний 
науковий центр “Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска” 
Національної академії медичних наук України”.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації та 
проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням 
відповідних змін до додатка № 1 проекту закону або за рахунок 

Відхилено
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перерозподілу видатків державного бюджету. 

-2073- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Передбачити Національній академії медичних наук України за 
загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою 
«Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та придбання 
обладнання для об'єктів, що відносяться до сфери управління 
Національної академії медичних наук України» (код 6561850) у обсязі 
36.723, 4 тис. грн /для ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої 
діагностики НАМН України»/. Пропозицію пропонується забезпечити 
за рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 25000000. 

Відхилено

916. 6570000 Національна академія 
мистецтв України

48 123,2 48 123,2  -2074- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)

Визначити Національну академію мистецтв України 
відповідальним виконавцем за бюджетними програмами "Наукова і 
організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв 
України" (код 6571020) та "Наукова і науково-технічна діяльність у 
сфері мистецтвознавства" (код 6571030) у складі Міністерства 
культури та інформаційної політики України з уточненням кодів 
програмної класифікації видатків 6571020, 6571030 відповідно до 
класифікації головного розпорядника коштів державного бюджету - 
КВК 3800000. 

Відхилено

917. 6571000 Національна академія 
мистецтв України

48 123,2 48 123,2  

918. 6571020 Наукова і організаційна 
діяльність президії Національної 
академії мистецтв України

22 145,7 22 145,7  -2075- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 6571020 на 602,1 тис.грн.
Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 

дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
6571020/

-2076- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6571020 на 602,1 

тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

919. 6571030 Наукова і науково-технічна 
діяльність у сфері 
мистецтвознавства

25 977,5 25 977,5  -2077- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 6571030 на 5.873,5 тис.грн (у тому 

числі 5.471,2 тис.грн - оплата праці з нарахуваннями).
Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
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дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

6571030/

-2078- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6571030 на 

5.873,5 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

920. 6580000 Національна академія 
правових наук України

111 220,0 102 031,6 9 188,4 -2079- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)

Визначити Національну академію правових наук України 
відповідальним виконавцем за бюджетними програмами "Наукова і 
організаційна діяльність президії Національної академії правових наук 
України" (код 6581020) та "Наукова і науково-технічна діяльність у 
сфері законодавства і права" (код 6581040) у складі Міністерства 
закордонних справ України з уточненням кодів програмної 
класифікації видатків 6581020, 6581040 відповідно до класифікації 
головного розпорядника коштів державного бюджету - КВК 3600000. 

Відхилено

921. 6581000 Національна академія правових 
наук України

111 220,0 102 031,6 9 188,4

922. 6581020 Наукова і організаційна 
діяльність президії Національної 
академії правових наук України

21 355,0 20 520,1 834,9 -2080- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 6581020 на 1.299,2 тис.грн.
Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 

дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
6581020/

-2081- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6581020 на 

1.299,2 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

923. 6581040 Наукова і науково-технічна 
діяльність у сфері законодавства 
і права 

89 865,0 81 511,5 8 353,5 -2082- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 6581040 на 3.712,1 тис.грн.
Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 

дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
видатків за кодом 
6581040/

-2083- Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6581040 на 

3.712,1 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

924. 6590000 Національна академія 
аграрних наук України

1 749 936,7 740 291,0 1 009 645,7 -2084- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
Визначити Національну академію аграрних наук України 

відповідальним виконавцем у складі Міністерства аграрної політики 

Відхилено
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та продовольства України з уточненням кодів програмної класифікації 
відповідно до коду класифікації головного розпорядника коштів 
державного бюджету (код 2800000). 

-2085- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)

Визначити Національну академію аграрних наук України 
відповідальним виконавцем за бюджетними програмами "Наукова і 
організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук 
України" (код 6591020), "Наукова і науково-технічна діяльність у 
сфері агропромислового комплексу" (код 6591060) та "Збереження 
природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-
Нова"" (код 6591100) у складі Міністерства аграрної політики та 
продовольства України з уточненням кодів програмної класифікації 
видатків 6591020, 6591060, 6591100 відповідно до класифікації 
головного розпорядника коштів державного бюджету - КВК 2800000. 

Відхилено

-2086- Н.д.Сольський М.Т. (Реєстр.картка №346)
Передбачити Національній академії аграрних наук України видатки 

за новою бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна 
діяльність Інституту водних проблем і меліорації Національної 
академії аграрних наук України щодо виконання Плану заходів з 
реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 
року» в обсязі 115.100 тис. грн, з них за загальним фондом 99.500 тис. 
грн, за спеціальним фондом - 15.600 тис. грн. Збільшення видатків 
пропонується здійснити за рахунок збільшення надходжень від 
приватизації державного майна, доходів від державного майна і 
майнових прав (орендна плата, реалізація майна, дивіденди від акцій, 
якими володіє держава тощо), податкових надходжень, за рахунок 
суттєвого підвищення ефективності управління державним майном та 
адмініструванням податків. 

Відхилено

925. 6591000 Національна академія аграрних 
наук України

1 749 936,7 740 291,0 1 009 645,7

926. 6591020 Наукова і організаційна 
діяльність президії Національної 
академії аграрних наук України

50 836,5 50 176,5 660,0

927. 6591060 Наукова і науково-технічна 
діяльність у сфері 
агропромислового комплексу 

1 645 452,3 642 166,6 1 003 285,7 -2087- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 6591060 на 503.038,4 тис.грн.
Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 

дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

Відхилено

-2088- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121) Відхилено



стор.   597
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
Зменшити за загальним фондом видатки розвитку за кодом 6591060 

на 321.083,3 тис. грн. 

928. 6591100 Збереження природно-
заповідного фонду в 
біосферному заповіднику 
"Асканія-Нова"

53 647,9 47 947,9 5 700,0 -2089- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 6591100 на 20.249,1 тис.грн.
Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення 

дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що 
розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 
року. 

Відхилено

929. 6600000 Управління державної 
охорони України

1 825 797,9 1 822 027,4 3 770,5 -2090- Комітет з питань національної безпеки, оборони та 
розвідки

Збільшити за загальним фондом видатки до розміру мінімальної 
потреби для Управління державної охорони України до 2.515.233 тис. 
грн (на 693.205,6 тис. грн) для забезпечення виконання законодавчо 
визначених завдань. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

930. 6601000 Управління державної охорони 
України

1 825 797,9 1 822 027,4 3 770,5

931. 6601020 Державна охорона органів 
державної влади та посадових 
осіб

1 745 797,9 1 742 027,4 3 770,5 -2091- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 6601020 
«Державна охорона органів державної влади та посадових осіб» 

Відхилено
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зменшити видатки на 522.608,22 тис грн. 

932. 6601030 Будівництво (придбання) житла 
для військовослужбовців 
Управління державної охорони 
України

80 000,0 80 000,0  

933. 6610000 Фонд державного майна 
України

736 995,8 735 854,4 1 141,4 -2092- Н.д.Гривко С.Д. (Реєстр.картка №335)
Збільшити видатки за кодом 6610000 на 11.743,6 тис. грн для 

погашення заборгованості перед працівниками Українського 
геологорозвідувального інституту. 

Відхилено

934. 6611000 Апарат Фонду державного 
майна України

736 995,8 735 854,4 1 141,4

935. 6611010 Керівництво та управління у 
сфері державного майна

587 181,6 586 040,2 1 141,4 -2093- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 6611010 
«Керівництво та управління у сфері державного майна» зменшити 
видатки на 175.812,1 тис грн. 

Відхилено

-2094- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо видатків на 
оплату праці/



стор.   599
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 6611010 на 
181.900 тис. грн, у тому числі видатки споживання на 161.900 тис. грн 
(з них на оплату праці - 130.329,5 тис. грн), видатки розвитку - на 
20.000 тис. грн. 

-2095- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 6611010 на 181,9 

тис. грн ( з них видатки споживання - на 161,9 млн грн (в тому числі 
оплата праці та нарахування - 141,9 млн грн); видатки розвитку - на 
20,0 млн грн). Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
збільшення надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) 
господарських товариств, які є у державній власності, по 
господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду 
державного майна України. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо видатків на 
оплату праці/

-2096- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)

Збільшити видатки загального фонду державного бюджету Фонду 
державного майна України за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері державного майна» (КПКВК 6611010) на суму 
181.900 тис. грн (в тому числі видатки споживання - на 161.900 тис. 
грн, в тому числі на оплату праці та нарахування - 141.900 тис. грн, 
видатки розвитку - на 20.000 тис. грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо видатків на 
оплату праці/

936. 6611020 Заходи, пов'язані з проведенням 
приватизації державного майна

149 814,2 149 814,2  

937. 6620000 Служба зовнішньої розвідки 
України

4 460 993,4 4 448 693,4 12 300,0 -2097- Комітет з питань національної безпеки, оборони та 
розвідки

Збільшити за загальним фондом видатки до розміру мінімальної 
потреби для Служби зовнішньої розвідки України до 5.798.693,4 тис. 
грн (на 1.350.000 тис. грн) для забезпечення виконання законодавчо 
визначених завдань. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

938. 6621000 Служба зовнішньої розвідки 
України

4 460 993,4 4 448 693,4 12 300,0

939. 6621010 Забезпечення розвідувальної 
діяльності у сфері безпеки 
держави, спеціального захисту 
державних представництв за 
кордоном та діяльності 
підрозділів системи Служби 
зовнішньої розвідки України  

4 335 993,4 4 323 693,4 12 300,0 -2098- Н.д.Костенко Р.В. (Реєстр.картка №446)
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною 

програмою 6621010 на 650.000 тис. грн за рахунок зменшення видатків 
за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання 
автомобільних доріг загального користування державного значення» 
(код 3111020). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-2099- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)

Відхилено



стор.   600
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 6621010 
«Забезпечення розвідувальної діяльності у сфері безпеки держави, 
спеціального захисту державних представництв за кордоном та 
діяльності підрозділів системи Служби зовнішньої розвідки України» 
зменшити видатки на 1.297.108,02 тис грн. 

940. 6621030 Будівництво (придбання) житла 
для співробітників Служби 
зовнішньої розвідки України 

125 000,0 125 000,0  

941. 6640000 Адміністрація Державної 
служби спеціального зв'язку 
та захисту інформації України

4 061 716,0 4 036 543,2 25 172,8 -2100- Комітет з питань національної безпеки, оборони та 
розвідки

Збільшити за загальним фондом видатки до розміру мінімальної 
потреби для Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України до 6.630.797,7 тис. грн (на 2.594.254,5 тис. 
грн) для забезпечення виконання законодавчо визначених завдань. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

942. 6641000 Адміністрація Державної 
служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України

3 759 515,7 3 739 672,6 19 843,1

943. 6641010 Забезпечення функціонування 
державної системи спеціального 
зв'язку та захисту інформації

2 719 956,8 2 700 660,9 19 295,9 -2101- Комітет з питань цифрової трансформації
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 6641010 на 

867.411,8 тис. грн /на матеріально-технічне забезпечення підрозділів 
Держспецзв’язку в обсязі 24.000,2 тис. грн; забезпечення 
функціонування вузлів зв’язку спеціального призначення в обсязі 
94.871,3 тис. грн; оплата праці з нарахуваннями в обсязі 748.540,3 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/



стор.   601
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

тис. грн/.

-2102- Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Збільшити за загальним фондом видатки на забезпечення 
функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту 
інформації (код 6641010) передбачивши їх в розмірі 3.568.072,7 тис. 
грн (збільшити на 867.411,8 тис. грн), у тому числі видатки 
споживання у сумі 3.361.485,2 тис. грн (збільшити на 867.411,8 тис. 
грн) /з внесенням відповідних змін до підсумкових показників видатків 
державного бюджету/.

При цьому зазначені зміни пропонується збалансувати за рахунок 
збільшення у додатку № 1 до законопроекту доходів загального фонду 
державного бюджету за кодом 11020000 «Податок на прибуток 
підприємств» /з внесенням відповідних змін до підсумкових показників 
доходів державного бюджету/.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-2103- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 6641010 
«Забезпечення функціонування державної системи спеціального 
зв'язку та захисту інформації» зменшити видатки на 810.198,27 тис 

Відхилено



стор.   602
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

грн. 

944. 6641020 Розвиток і модернізація 
державної системи спеціального 
зв'язку та захисту інформації

855 000,0 855 000,0  -2104- Комітет з питань цифрової трансформації
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 6641020 на 

1.537.243,6 тис. грн /для проведення наукових досліджень, розроблення 
нових та модернізація існуючих систем (мереж, комплексів, зразків) 
спеціального зв’язку, захисту інформації, кіберзахисту і протидії 
технічним розвідкам в обсязі 22.600 тис. грн; модернізації мереж і 
комплексів державної системи урядового зв’язку 292.600 тис. грн; 
розвитку Національної телекомунікаційної мережі 215.000 тис. грн; 
розвитку системи державного контролю за станом 
криптографічного та технічного захисту інформації і протидії 
технічним розвідкам 50.000 тис. грн; розвитку та модернізації 
національної системи кібербезпеки 957.043,6 тис. грн/.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-2105- Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Збільшити за загальним фондом видатки на розвиток і 
модернізацію державної системи спеціального зв'язку та захисту 
інформації (код 6641020) передбачивши видатки розвитку в розмірі 
1.431.933,3 тис. грн (збільшити на 576.933,8 тис. грн) /з внесенням 
відповідних змін до підсумкових показників видатків державного 
бюджету/.

При цьому зазначені зміни пропонується збалансувати за рахунок 
збільшення у додатку № 1 до законопроекту доходів загального фонду 
державного бюджету за кодом 11020000 «Податок на прибуток 
підприємств» /з внесенням відповідних змін до підсумкових показників 
доходів державного бюджету/.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-2106- Н.д.Костенко Р.В. (Реєстр.картка №446)
Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною 

програмою 6641020 на 100.000 тис. грн за рахунок зменшення видатків 
за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання 
автомобільних доріг загального користування державного значення» 
(код 3111020). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

945. 6641050 Підготовка, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації кадрів 
у сфері зв'язку закладами вищої 
освіти

136 947,8 136 400,6 547,2 -2107- Комітет з питань цифрової трансформації
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 6641050 на 

70.186,9 тис. грн /оплата праці з нарахуваннями/.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-2108- Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Збільшити за загальним фондом видатки на підготовку, 
перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері зв'язку 
закладами вищої освіти (код 6641050), передбачивши видатки 
споживання в розмірі 206.587,5 тис. грн (збільшити на 70.186,9 тис. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/
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грн) /з внесенням відповідних змін до підсумкових показників видатків 
державного бюджету/.

При цьому зазначені зміни пропонується збалансувати за рахунок 
збільшення у додатку № 1 до законопроекту доходів загального фонду 
державного бюджету за кодом 11020000 «Податок на прибуток 
підприємств» /з внесенням відповідних змін до підсумкових показників 
доходів державного бюджету/.

946. 6641060 Будівництво (придбання) житла 
для військовослужбовців 
Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації 
України

47 611,1 47 611,1  -2109- Комітет з питань цифрової трансформації
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 6641060 на 

40.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

947. 6642000 Головне управління урядового 
фельд’єгерського зв’язку 
Державної служби 
спеціального зв'язку та 
захисту інформації України

302 200,3 296 870,6 5 329,7

948. 6642010 Доставка дипломатичної 
кореспонденції за кордон і в 
Україну

5 609,9 5 609,9  

949. 6642020 Доставка спеціальної службової 
кореспонденції органам 
державної влади

296 590,4 291 260,7 5 329,7 -2110- Комітет з питань цифрової трансформації
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 6642020 на 

79.412,2 тис. грн /оплата праці з нарахуваннями/.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-2111- Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Збільшити за загальним фондом видатки на доставку спеціальної 
службової кореспонденції органам державної влади (код 6642020), 
передбачивши їх в розмірі 370.672,9 тис. грн (збільшити на 79.412,2 
тис. грн), у тому числі видатки споживання у сумі 369.672,9 тис. грн 
(збільшити на 79.412,2 тис. грн) /з внесенням відповідних змін до 
підсумкових показників видатків державного бюджету/.

При цьому зазначені зміни пропонується збалансувати за рахунок 
збільшення у додатку № 1 до законопроекту доходів загального фонду 
державного бюджету за кодом 11020000 «Податок на прибуток 
підприємств» /з внесенням відповідних змін до підсумкових показників 
доходів державного бюджету/.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
показників відповідно 
до рішення РНБО/

-2112- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)

Відхилено
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    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 6642020 
«Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної 
влади» зменшити видатки на 87.378,21 тис грн. 

950. 6730000 Центральна виборча комісія 337 632,7 337 632,7  
951. 6731000 Апарат Центральної виборчої 

комісії
337 632,7 337 632,7  

952. 6731010 Керівництво та управління у 
сфері проведення виборів та 
референдумів

279 036,9 279 036,9  -2113- Комітет з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою 
6731010 «Керівництво та управління у сфері проведення виборів та 
референдумів» на 971,3 млн грн. 

Відхилено

-2114- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)

Відхилено
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    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 6731010 
«Керівництво та управління у сфері проведення виборів та 
референдумів» зменшити видатки на 83.711,1 тис грн. 

-2115- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері проведення виборів та референдумів» (код 
6731010) на 12.644,8 тис. грн. 

Відхилено

-2116- Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Дунда О.А. (Реєстр.картка №91)

Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 
6731010 на 231.290,7 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 41.663,3 
тис. грн (з них оплата праці на 33.703,5 тис. грн), видатки розвитку - 
на 189.627,4 тис. грн.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
надходження від підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові 
вироби, алкогольні напої або надходження від організації та 
проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей. 

Відхилено

953. 6731020 Проведення виборів народних 
депутатів України 

34 681,4 34 681,4  

954. 6731050 Функціонування Державного 
реєстру виборців

23 914,4 23 914,4  

955. 6740000 Центральна виборча комісія 
(загальнодержавні видатки та 
кредитування)

25 959,8 25 959,8  

956. 6741000 Центральна виборча комісія 
(загальнодержавні видатки та 
кредитування) 

25 959,8 25 959,8  

957. 6741020 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
проведення виборів депутатів 
місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів

25 959,8 25 959,8  

958. 7720000 Вінницька обласна державна 315 484,7 314 447,1 1 037,6
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адміністрація
959. 7721000 Апарат Вінницької обласної 

державної адміністрації
315 484,7 314 447,1 1 037,6

960. 7721010 Здійснення виконавчої влади у 
Вінницькій області

315 484,7 314 447,1 1 037,6 -2117- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 
влади у Вінницькій області» (код 7721010) на 33.662,3 тис. грн. 

Відхилено

-2118- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту у рядку КПКВКДБ 7721010 «Здійснення 
виконавчої влади у Вінницькій області» зменшити видатки на 
94.334,31 тис грн. 

Відхилено

961. 7730000 Волинська обласна державна 
адміністрація

227 785,8 221 353,3 6 432,5

962. 7731000 Апарат Волинської обласної 
державної адміністрації

227 785,8 221 353,3 6 432,5

963. 7731010 Здійснення виконавчої влади у 
Волинській області

227 785,8 221 353,3 6 432,5 -2119- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 
влади у Волинській області» (код 7731010) на 23.606,3 тис. грн. 

Відхилено

-2120- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350) Відхилено
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    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 7731010 
«Здійснення виконавчої влади у Волинській області» зменшити 
видатки на 66.405,99 тис грн. 

964. 7740000 Дніпропетровська обласна 
державна адміністрація

476 176,9 424 266,7 51 910,2

965. 7741000 Апарат Дніпропетровської 
обласної державної 
адміністрації

476 176,9 424 266,7 51 910,2

966. 7741010 Здійснення виконавчої влади у 
Дніпропетровській області

476 176,9 424 266,7 51 910,2 -2121- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 
влади у Дніпропетровській області» (код 7741010) на 39.175,9 тис. грн. 

Відхилено

-2122- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)

Відхилено



стор.   608
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 7741010 
«Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області» 
зменшити видатки на 127.280,01 тис грн. 

967. 7750000 Донецька обласна державна 
адміністрація

367 851,6 355 250,1 12 601,5

968. 7751000 Апарат Донецької обласної 
державної адміністрації

367 851,6 355 250,1 12 601,5

969. 7751010 Здійснення виконавчої влади у 
Донецькій області

367 851,6 355 250,1 12 601,5 -2123- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 
влади у Донецькій області» (код 7751010) на 36.775,9 тис. грн. 

Відхилено

-2124- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)

Відхилено



стор.   609
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 7751010 
«Здійснення виконавчої влади у Донецькій області» зменшити видатки 
на 106.575,03 тис грн. 

970. 7760000 Житомирська обласна 
державна адміністрація

284 322,3 276 854,7 7 467,6

971. 7761000 Апарат Житомирської 
обласної державної 
адміністрації

284 322,3 276 854,7 7 467,6

972. 7761010 Здійснення виконавчої влади у 
Житомирській області

284 322,3 276 854,7 7 467,6 -2125- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 
влади у Житомирській області» (код 7761010) на 27.885 тис. грн. 

Відхилено

-2126- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)

Відхилено



стор.   610
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 7761010 
«Здійснення виконавчої влади у Житомирській області» зменшити 
видатки на 83.056,41тис грн. 

973. 7770000 Закарпатська обласна 
державна адміністрація

264 347,0 263 397,0 950,0

974. 7771000 Апарат Закарпатської 
обласної державної 
адміністрації

264 347,0 263 397,0 950,0

975. 7771010 Здійснення виконавчої влади у 
Закарпатській області

264 347,0 263 397,0 950,0 -2127- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 
влади у Закарпатській області» (код 7771010) на 24.402 тис. грн. 

Відхилено

-2128- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 7771010 
«Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області» зменшити 
видатки на 79.019,1 тис грн. 

Відхилено



стор.   611
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

976. 7780000 Запорізька обласна державна 
адміністрація

304 436,4 300 680,5 3 755,9

977. 7781000 Апарат Запорізької обласної 
державної адміністрації

304 436,4 300 680,5 3 755,9

978. 7781010 Здійснення виконавчої влади у 
Запорізькій області

304 436,4 300 680,5 3 755,9 -2129- Н.д.Штепа С.С. (Реєстр.картка №77)
Збільшити видатки за загальним фондом за бюджетною програмою 

(КПКВК 7781010) «Здійснення виконавчої влади у Запорізькій 
області» на 77,4 млн грн.

Джерелом покриття зазначених видатків пропонується визначити 
за рахунок збільшення надходжень на КПКВК 21020000 «Кошти, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону 
України "Про Національний банк України".

Відхилено

-2130- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Збільшити обсяг видатків на 77,4 млн. грн. для утримання місцевих 

органів виконавчої влади Запорізької області за державною програмою 
за КПКВК 7781010 «Здійснення виконавчої влади у Запорізькій 
області».

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, додаткові 
надходження від приватизації державного майна, залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за 
рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через Державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Відхилено

-2131- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 
влади у Запорізькій області» (код 7781010) на 27.143,9 тис. грн. 

Відхилено

-2132- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)

Відхилено



стор.   612
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 7781010 
«Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області» зменшити 
видатки на 90.204,15 тис грн. 

-2133- Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
Збільшити обсяг видатків на утримання місцевих органів 

виконавчої влади Запорізької області за державною програмою за 
КПКВК 7781010 «Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області» 
на 77,4 млн. грн.

Джерелом фінансування вищезазначених додаткових витрат 
можуть бути перевищення доходів Національного банку України, а 
також залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року. 

Відхилено

979. 7790000 Івано-Франківська обласна 
державна адміністрація

271 137,6 266 263,8 4 873,8

980. 7791000 Апарат Івано-Франківської 
обласної державної 
адміністрації

271 137,6 266 263,8 4 873,8

981. 7791010 Здійснення виконавчої влади в 
Івано-Франківській області

271 137,6 266 263,8 4 873,8 -2134- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 
влади в Івано-Франківській області» (код 7791010) на 29.427,8 тис. грн. 

Відхилено

-2135- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)

Відхилено



стор.   613
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 7791010 
«Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області» 
зменшити видатки на 79.879,14 тис грн. 

982. 7800000 Київська обласна державна 
адміністрація

381 745,9 358 305,6 23 440,3

983. 7801000 Апарат Київської обласної 
державної адміністрації

381 745,9 358 305,6 23 440,3

984. 7801010 Здійснення виконавчої влади у 
Київській області

381 745,9 358 305,6 23 440,3 -2136- Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою 7801010 на 1.113,822 тис. грн (з них оплата 
праці на 912,969 тис. грн) на виконання рішення Київського окружного 
адміністративного суду.

Одночасно збільшити в додатку №1 доходи державного бюджету 
на 1.113,822 тис. грн за кодом 21010000 «Частина чистого прибутку 
(доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди 
(дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств». 

Відхилено

-2137- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 
влади у Київській області» (код 7801010) на 36.073,7 тис. грн. 

Відхилено

-2138- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)

Відхилено
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    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 7801010 
«Здійснення виконавчої влади у Київській області» зменшити видатки 
на 107.491,68 тис грн. 

985. 7810000 Кіровоградська обласна 
державна адміністрація

242 604,9 230 880,5 11 724,4

986. 7811000 Апарат Кіровоградської 
обласної державної 
адміністрації

242 604,9 230 880,5 11 724,4

987. 7811010 Здійснення виконавчої влади у 
Кіровоградській області

242 604,9 230 880,5 11 724,4 -2139- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 
влади у Кіровоградській області» (код 7811010) на 23.806,1 тис. грн. 

Відхилено

-2140- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)

Відхилено
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    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 7811010 
«Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області» зменшити 
видатки на 69.264,15 тис грн. 

988. 7820000 Луганська обласна державна 
адміністрація

238 824,0 238 382,7 441,3

989. 7821000 Апарат Луганської обласної 
державної адміністрації

238 824,0 238 382,7 441,3

990. 7821010 Здійснення виконавчої влади у 
Луганській області

238 824,0 238 382,7 441,3 -2141- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 
влади у Луганській області» (код 7821010) на 21.449,7 тис. грн. 

Відхилено

-2142- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 7821010 
«Здійснення виконавчої влади у Луганській області» зменшити 
видатки на 71.514,81 тис грн. 

Відхилено
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991. 7830000 Львівська обласна державна 
адміністрація

383 319,2 369 776,2 13 543,0

992. 7831000 Апарат Львівської обласної 
державної адміністрації

383 319,2 369 776,2 13 543,0

993. 7831010 Здійснення виконавчої влади у 
Львівській області

383 319,2 369 776,2 13 543,0 -2143- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 
влади у Львівській області» (код 7831010) на 38.756,3 тис. грн. 

Відхилено

-2144- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 7831010 
«Здійснення виконавчої влади у Львівській області» зменшити 
видатки на 110.932,86 тис грн. 

Відхилено

-2145- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

7831010 на 340.252,4 тис. грн (з них оплата праці та нарахування - 
273.569,30 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - 66.683,10 тис. 
грн) 

Відхилено

-2146- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
За КПКВК 7831010 "Здійснення виконавчої влади у Львівській 

області" цифри «369.776,2» замінити цифрами «710.028,6», цифри 

Відхилено
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«281.010,7» замінити цифрами «554.580.0» (головний розпорядник 
коштів Львівська обласна державна адміністрація).
-2147- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)

За КПКВК 7831010 "Здійснення виконавчої влади у Львівській 
області" цифри «369.776,2» замінити цифрами «710.028,6», цифри 
«281.010,7» замінити цифрами «554.580.0» (головний розпорядник 
коштів Львівська обласна державна адміністрація) 

Відхилено

-2148- Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
За КПКВК 7831010 "Здійснення виконавчої влади у Львівській 

області" цифри «369.776,2» замінити цифрами «710.028,6», цифри 
«281.010,7» замінити цифрами «554.580.0» (головний розпорядник 
коштів Львівська обласна державна адміністрація) 

Відхилено

-2149- Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
За КПКВК 7831010 "Здійснення виконавчої влади у Львівській 

області" цифри «369.776,2» замінити цифрами «710.028,6», цифри 
«281.010,7» замінити цифрами «554.580.0» (головний розпорядник 
коштів Львівська обласна державна адміністрація) 

Відхилено

-2150- Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
За КПКВК 7831010 "Здійснення виконавчої влади у Львівській 

області" цифри «369.776,2» замінити цифрами «710.028,6», цифри 
«281.010,7» замінити цифрами «554.580.0» (головний розпорядник 
коштів Львівська обласна державна адміністрація) 

Відхилено

-2151- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
За КПКВК 7831010 "Здійснення виконавчої влади у Львівській 

області" цифри «369.776,2» замінити цифрами «710.028,6», цифри 
«281.010,7» замінити цифрами «554.580.0» (головний розпорядник 
коштів Львівська обласна державна адміністрація)

Джерелом додаткових видатків можуть бути податкові 
надходження, доходи НБУ, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок календарного 
року. 

Відхилено

-2152- Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
За КПКВК 7831010 "Здійснення виконавчої влади у Львівській 

області" цифри «369.776,2» замінити цифрами «710.028,6», цифри 
«281.010,7» замінити цифрами «554.580.0» (головний розпорядник 
коштів Львівська обласна державна адміністрація) 

Відхилено

-2153- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
За КПКВК 7831010 "Здійснення виконавчої влади у Львівській 

області" цифри «369.776,2» замінити цифрами «710.028,6», цифри 
«281.010,7» замінити цифрами «554.580.0» (головний розпорядник 
коштів Львівська обласна державна адміністрація)

Збільшити на відповідну суму доходи державного бюджету від 
надходжень податку на додану вартість з ввезених на митну території 
України товарів (код 14070000) 

Відхилено

994. 7840000 Миколаївська обласна 
державна адміністрація

247 606,1 239 659,8 7 946,3

995. 7841000 Апарат Миколаївської 
обласної державної 
адміністрації

247 606,1 239 659,8 7 946,3



стор.   618
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

996. 7841010 Здійснення виконавчої влади у 
Миколаївській області

247 606,1 239 659,8 7 946,3 -2154- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 
влади у Миколаївській області» (код 7841010) на 24.809,2 тис. грн. 

Відхилено

-2155- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 7841010 
«Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області» зменшити 
видатки на 71.897,94 тис грн. 

Відхилено

997. 7850000 Одеська обласна державна 
адміністрація

352 012,1 351 104,7 907,4

998. 7851000 Апарат Одеської обласної 
державної адміністрації

352 012,1 351 104,7 907,4

999. 7851010 Здійснення виконавчої влади в 
Одеській області

352 012,1 351 104,7 907,4 -2156- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
У додатку №3 передбачити збільшення по обласних державних 

адміністраціях в цілому по Україні видатків споживання по 
загальному фонду державного бюджету на оплату праці з 
нарахуваннями в сумі 1.406.341,6 тис. грн, в тому числі на оплату праці 
- на 1.152.739 тис. грн. З них по Одеській обласній державній 
адміністрації за бюджетною програмою 7851010 «Здійснення 
виконавчої влади в Одеській області» збільшити на 29.155,2 тис. грн., 
з них оплата праці у сумі 23.897,7 тис. грн. (у проекті передбачено - 

Відхилено



стор.   619
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

343.104,7 тис. грн., з них на оплату праці - 261.624,8 тис. грн).
Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення 

надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації та 
проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням 
відповідних змін до додатка №1 проекту закону або за рахунок 
перерозподілу видатків державного бюджету. 

-2157- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 
влади в Одеській області» (код 7851010) на 38.152,9 тис. грн. 

Відхилено

-2158- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 7851010 
«Здійснення виконавчої влади в Одеській області» зменшити видатки 
на 105.331,41 тис грн. 

Відхилено

-2159- Н.д.Васильковський І.І. (Реєстр.картка №139)
У додатку №3 передбачити збільшення по обласних державних 

адміністраціях в цілому по Україні видатків споживання по 
загальному фонду державного бюджету на оплату праці з 

Відхилено



стор.   620
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

нарахуваннями в сумі 1.406.341,6 тис. грн, в тому числі на оплату праці 
- на 1.152.739 тис. грн. З них по Одеській обласній державній 
адміністрації за бюджетною програмою 7851010 «Здійснення 
виконавчої влади в Одеській області» збільшити на 29.155,2 тис. грн., 
з них оплата праці у сумі 23.897,7 тис. грн. (у проекті передбачено - 
343.104,7 тис. грн., з них на оплату праці - 261.624,8 тис. грн).

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації та 
проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням 
відповідних змін до додатка №1 проекту закону або за рахунок 
перерозподілу видатків державного бюджету. 

-2160- Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
У додатку №3 передбачити збільшення по обласних державних 

адміністраціях в цілому по Україні видатків споживання по 
загальному фонду державного бюджету на оплату праці з 
нарахуваннями в сумі 1.406.341,6 тис. грн, в тому числі на оплату праці 
- на 1.152.739 тис. грн. З них по Одеській обласній державній 
адміністрації за бюджетною програмою 7851010 «Здійснення 
виконавчої влади в Одеській області» збільшити на 29.155,2 тис. грн., 
з них оплата праці у сумі 23.897,7 тис. грн. (у проекті передбачено - 
343.104,7 тис. грн., з них на оплату праці - 261.624,8 тис. грн).

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації та 
проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням 
відповідних змін до додатка №1 проекту закону або за рахунок 
перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-2161- Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)

У додатку №3 передбачити збільшення по обласних державних 
адміністраціях в цілому по Україні видатків споживання по 
загальному фонду державного бюджету на оплату праці з 
нарахуваннями в сумі 1.406.341,6 тис. грн, в тому числі на оплату праці 
- на 1.152.739 тис. грн. З них по Одеській обласній державній 
адміністрації за бюджетною програмою 7851010 «Здійснення 
виконавчої влади в Одеській області» збільшити на 29.155,2 тис. грн., 
з них оплата праці у сумі 23.897,7 тис. грн. (у проекті передбачено - 
343.104,7 тис. грн., з них на оплату праці - 261.624,8 тис. грн).

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення 
надходжень державного бюджету від податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, 
тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації та 
проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням 
відповідних змін до додатка №1 проекту закону або за рахунок 

Відхилено



стор.   621
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

перерозподілу видатків державного бюджету. 

1000. 7860000 Полтавська обласна державна 
адміністрація

291 412,7 272 558,2 18 854,5

1001. 7861000 Апарат Полтавської обласної 
державної адміністрації

291 412,7 272 558,2 18 854,5

1002. 7861010 Здійснення виконавчої влади у 
Полтавській області

291 412,7 272 558,2 18 854,5 -2162- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 
влади у Полтавській області» (код 7861010) на 27.375,1 тис. грн. 

Відхилено

-2163- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 7861010 
«Здійснення виконавчої влади у Полтавській області» зменшити 
видатки на 81.767,46 тис грн. 

Відхилено

1003. 7870000 Рівненська обласна державна 
адміністрація

238 971,3 228 904,4 10 066,9

1004. 7871000 Апарат Рівненської обласної 
державної адміністрації

238 971,3 228 904,4 10 066,9

1005. 7871010 Здійснення виконавчої влади у 
Рівненській області

238 971,3 228 904,4 10 066,9 -2164- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 

Відхилено



стор.   622
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

влади у Рівненській області» (код 7871010) на 23.897,1 тис. грн. 

-2165- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 7871010 
«Здійснення виконавчої влади у Рівненській області» зменшити 
видатки на 68.671,32 тис грн. 

Відхилено

1006. 7880000 Сумська обласна державна 
адміністрація

262 153,3 256 529,1 5 624,2

1007. 7881000 Апарат Сумської обласної 
державної адміністрації

262 153,3 256 529,1 5 624,2

1008. 7881010 Здійснення виконавчої влади у 
Сумській області

262 153,3 256 529,1 5 624,2 -2166- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 
влади у Сумській області» (код 7881010) на 27.674,4 тис. грн. 

Відхилено

-2167- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)

Відхилено



стор.   623
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 7881010 
«Здійснення виконавчої влади у Сумській області» зменшити видатки 
на 76.958,73 тис грн. 

1009. 7890000 Тернопільська обласна 
державна адміністрація

206 274,0 194 812,8 11 461,2

1010. 7891000 Апарат Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації

206 274,0 194 812,8 11 461,2

1011. 7891010 Здійснення виконавчої влади у 
Тернопільській області

206 274,0 194 812,8 11 461,2 -2168- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 
влади у Тернопільській області» (код 7891010) на 19.064,6 тис. грн. 

Відхилено

-2169- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)

Відхилено



стор.   624
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 7891010 
«Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області» зменшити 
видатки на 58.443,84 тис грн. 

1012. 7900000 Харківська обласна державна 
адміністрація

376 484,7 364 714,5 11 770,2

1013. 7901000 Апарат Харківської обласної 
державної адміністрації

376 484,7 364 714,5 11 770,2

1014. 7901010 Здійснення виконавчої влади у 
Харківській області

376 484,7 364 714,5 11 770,2 -2170- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 
влади у Харківській області» (код 7901010) на 36.933,1 тис. грн. 

Відхилено

-2171- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)

Відхилено



стор.   625
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 7901010 
«Здійснення виконавчої влади у Харківській області» зменшити 
видатки на 109.414,35 тис грн. 

1015. 7910000 Херсонська обласна державна 
адміністрація

254 067,4 250 681,8 3 385,6

1016. 7911000 Апарат Херсонської обласної 
державної адміністрації

254 067,4 250 681,8 3 385,6

1017. 7911010 Здійснення виконавчої влади у 
Херсонській області

254 067,4 250 681,8 3 385,6 -2172- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 
влади у Херсонській області» (код 7911010) на 26.900,7 тис. грн. 

Відхилено

-2173- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 7911010 
«Здійснення виконавчої влади у Херсонській області» зменшити 
видатки на 75.204,54 тис грн. 

Відхилено



стор.   626
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

1018. 7920000 Хмельницька обласна 
державна адміністрація

217 953,5 217 003,0 950,5

1019. 7921000 Апарат Хмельницької обласної 
державної адміністрації

217 953,5 217 003,0 950,5

1020. 7921010 Здійснення виконавчої влади у 
Хмельницькій області

217 953,5 217 003,0 950,5 -2174- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 
влади у Хмельницькій області» (код 7921010) на 22.016,5 тис. грн. 

Відхилено

-2175- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 7921010 
«Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області» зменшити 
видатки на 65.100,9 тис грн. 

Відхилено

1021. 7930000 Черкаська обласна державна 
адміністрація

253 467,4 245 919,3 7 548,1

1022. 7931000 Апарат Черкаської обласної 
державної адміністрації

253 467,4 245 919,3 7 548,1

1023. 7931010 Здійснення виконавчої влади у 
Черкаській області

253 467,4 245 919,3 7 548,1 -2176- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 
влади у Черкаській області» (код 7931010) на 24.268,4 тис. грн. 

Відхилено
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-2177- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 7931010 
«Здійснення виконавчої влади у Черкаській області» зменшити 
видатки на 73.775,79 тис грн. 

Відхилено

1024. 7940000 Чернівецька обласна 
державна адміністрація

213 896,8 199 578,0 14 318,8

1025. 7941000 Апарат Чернівецької обласної 
державної адміністрації

213 896,8 199 578,0 14 318,8

1026. 7941010 Здійснення виконавчої влади у 
Чернівецькій області

213 896,8 199 578,0 14 318,8 -2178- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 
влади у Чернівецькій області» (код 7941010) на 20.883,2 тис. грн. 

Відхилено

-2179- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)

Відхилено
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    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 7941010 
«Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області» зменшити 
видатки на 59.873,4 тис грн. 

1027. 7950000 Чернігівська обласна 
державна адміністрація

324 462,2 264 427,2 60 035,0

1028. 7951000 Апарат Чернігівської обласної 
державної адміністрації

324 462,2 264 427,2 60 035,0

1029. 7951010 Здійснення виконавчої влади у 
Чернігівській області

324 462,2 264 427,2 60 035,0 -2180- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої 
влади у Чернігівській області» (код 7951010) на 26.307,6 тис. грн. 

Відхилено

-2181- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)

Відхилено
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    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 7951010 
«Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області» зменшити 
видатки на 79.328,16 тис грн. 

-2182- Н.д.Гунько А.Г. (Реєстр.картка №208)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою 7951010 на 10.184 тис. грн (з них оплата праці 
на 7.536,16 тис. грн).

З метою забезпечення фінансування збільшених видатків 
пропонується зменшити на зазначену суму видатки за загальним 
фондом бюджетної програми “Забезпечення двостороннього 
співробітництва України з іноземними державами та міжнародними 
організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі 
України у міжнародних форумах, конференціях, виставках” (код 
1201030). 

Відхилено

1030. 8680000 Державна регуляторна служба 
України

76 856,6 75 913,0 943,6

1031. 8681000 Апарат Державної 
регуляторної служби України 

76 856,6 75 913,0 943,6 -2183- Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Кінзбурська В.О. (Реєстр.картка №171)

Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 
8681000, визначивши їх у сумі 91.617,3 тис. грн (з них оплата праці - 
58.098,9 тис. грн). Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
збільшення надходжень за кодом 14020200 до 10.469.000 тис. грн; 
кодом 14020600 до 55.924.000 тис. грн; кодом 14021900 до 15.870.123 
тис. грн. 

Відхилено

1032. 8681010 Керівництво та управління у 
сфері регуляторної політики та 
ліцензування

76 856,6 75 913,0 943,6 -2184- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки споживання 

загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та 
управління у сфері регуляторної політики та ліцензування» (код 
8681010) на 1.003,2 тис. грн. 

Відхилено

-2185- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)

Відхилено
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    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону у рядку КПКВКДБ 8681010 
«Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та 
ліцензування» зменшити видатки на 22.773,9 тис грн. 

-2186- Н.д.Кінзбурська В.О. (Реєстр.картка №171)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 

8681010, визначивши їх у сумі 91.617,3 тис. грн (з них оплата праці - 
58.098,9 тис. грн). Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок 
зменшення видатків споживання за кодом 0418010 на 3.476,12 тис. грн, 
за кодом 1004010 на 3.661,04 тис. грн, за кодом 3111010 на 4.585,62 
тис. грн, за кодом 3509010 на 3.476,12 тис. грн, за кодом 6431010 на 
3.291,2 тис. грн. 

Відхилено

1033.
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1034. Додаток № 4
до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2022 рік»
1035. Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів 

з Державного бюджету України в 2022 році
1036. (тис. грн)

1037. КПКВ та 
КДБ

КФКВ 
та КДБ

Найменування показників згідно з 
класифікацією видатків та кредитування 

державного бюджету

Надання 
кредитів

Повернення 
кредитів

Кредитування-
всього

1038.   Всього: 23 740 366,5 -10 280 412,8 13 459 953,7
1039. 1200000  Міністерство економіки України  -308 189,6 -308 189,6

1040. 1201000  Апарат Міністерства економіки 
України

 -308 189,6 -308 189,6

1041. 1201160 0421 Повернення коштів, наданих на 
формування Аграрним фондом державного 
інтервенційного фонду, а також для 
закупівлі матеріально-технічних ресурсів 
для потреб сільськогосподарських 
товаровиробників

 -104 000,0 -104 000,0

1042. 1201170 0421 Повернення бюджетних позичок, наданих 
на закупівлю сільськогосподарської 
продукції за державним замовленням 
(контрактом) 1994-1997 років

 -147,3 -147,3

1043. 1201180 0421 Повернення коштів, наданих для 
фінансової підтримки заходів в 
агропромисловому комплексі на умовах 
фінансового лізингу, а також закупівлі 
племінних нетелів та корів, вітчизняної 
техніки і обладнання для 
агропромислового комплексу, з наступною 
їх реалізацією сільськогосподарським 
підприємствам на умовах фінансового 
лізингу

 -526,6 -526,6

1044. 1201490 0470 Повернення кредитів, наданих у 2007 році 
з Державного бюджету України на 
реалізацію інноваційних та інвестиційних 
проектів у галузях економіки, у першу 
чергу з впровадження передових 
енергозберігаючих технологій і технологій 
з виробництва альтернативних джерел 
палива

 -203 515,7 -203 515,7

1045. 2200000  Міністерство освіти і науки України 5 050,0 -1 850,0 3 200,0
1046. 2201000  Апарат Міністерства освіти і науки 

України
5 050,0 -1 850,0 3 200,0
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1047. 2201210 0990 Надання пільгових довгострокових 
кредитів для здобуття фахової передвищої 
та вищої освіти

3 200,0  3 200,0 -2187- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
Забезпечити за програмою 2201210 «Надання пільгових 

довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої та 
вищої освіти» фінансування не меншим за попередній рік 22,2 
млн грн. 

Відхилено

-2188- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Передбачити видатки за кодом 2201210 у обсязі не менше, 

ніж у попередньому році (22, 2 млн.грн). 

Відхилено

-2189- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У Додатку 4 збільшити надання кредитів за загальним 
фондом по бюджетній програмі КПКВК 2201210 «Надання 
пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової 
передвищої та вищої освіти» до 22.200 тис грн. 

Відхилено

1048. 2201460 1060 Надання кредитів на будівництво 
(реконструкцію) і придбання  житла для 
наукових, науково-педагогічних та 
педагогічних працівників

1 850,0  1 850,0

1049. 2201480 1060 Повернення коштів, наданих з державного  -1 850,0 -1 850,0
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бюджету для кредитування окремих 
категорій громадян, які відповідно до 
законодавства мають право на отримання 
таких кредитів на будівництво (придбання) 
житла, та науково-педагогічних і 
педагогічних працівників, а також на 
будівництво (реконструкцію) і придбання 
житла для наукових, науково-педагогічних 
та педагогічних працівників, і пеня

1050. 2400000  Міністерство енергетики України 350 000,0 -197 405,1 152 594,9
1051. 2401000  Апарат Міністерства енергетики 

України
350 000,0 -197 405,1 152 594,9

1052. 2401460 0490 Повернення коштів, наданих приватному 
акціонерному товариству 
«Укргідроенерго» на поворотній основі 
для реалізації проектів соціально-
економічного розвитку

 -197 405,1 -197 405,1

1053. 2401610 0433 Реконструкція гідроелектростанцій ПрАТ 
"Укргідроенерго" 

350 000,0  350 000,0

1054. 2750000  Міністерство розвитку громад та 
територій України

2 968 947,3 -84 477,0 2 884 470,3 -2190- Комітет з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування

Передбачити фінансування на нову програму «Надання 
пільгового іпотечного житлового кредиту для будівництва 
(придбання) доступного житла» у сумі 545,3 млн грн; 

Відхилено

-2191- Комітет з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування

Передбачити фінансування на нову програму «Надання 
пільгового довгострокового державного кредиту молодим 
сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла» у сумі 413,7 млн грн; 

Відхилено

1055. 2751000  Апарат Міністерства розвитку громад 
та територій України

2 968 947,3 -84 477,0 2 884 470,3

1056. 2751360 1060 Повернення кредитів, наданих з 
державного бюджету молодим сім'ям та 
одиноким молодим громадянам на 
будівництво (реконструкцію) та придбання 
житла, і пеня

 -28 000,0 -28 000,0

1057. 2751430 1060 Державне пільгове кредитування 
індивідуальних сільських забудовників на 
будівництво (реконструкцію) та придбання 
житла

38 958,0  38 958,0 -2192- Комітет з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування

Передбачити фінансування на програму підтримки 
будівництва на селі «Державне пільгове кредитування 
індивідуальних сільських забудовників на будівництво 

Відхилено
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(реконструкцію) та придбання житла» (КПКВК 2751430) у сумі 
181,5 млн грн. 

1058. 2751440 0421 Повернення кредитів, наданих з 
державного бюджету індивідуальним 
сільським забудовникам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

 -38 958,0 -38 958,0

1059. 2751480 1060 Повернення кредитів, наданих з 
державного бюджету внутрішньо 
переміщеним особам, учасникам 
проведення антитерористичної операції 
(АТО) та/або учасникам проведення 
операції Об'єднаних сил (ООС) на 
придбання житла

 -16 500,0 -16 500,0

1060. 2751490 1060 Надання пільгового довгострокового 
державного кредиту внутрішньо 
переміщеним особам, учасникам 
проведення антитерористичної операції 
(АТО) та/або учасникам проведення 
операції Об'єднаних сил (ООС) на 
придбання житла

20 300,0  20 300,0 -2193- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
Забезпечити за програмою 2751490 «Надання пільгового 

довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним 
особам, учасникам проведення антитерористичної операції 
(АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил 
(ООС) на придбання житла» фінансування в обсязі 5 млрд грн. 

Відхилено

-2194- Комітет з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування

Передбачити фінансування на програму підтримки пільгових 
категорій громадян, а саме внутрішньо переміщеним особам, 
учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) 
та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 
«Надання пільгового довгострокового державного кредиту 
внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення 
антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам 
проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання 
житла» (КПКВК 2751490) у сумі 5 млрд грн; 

Відхилено

-2195- Комітет з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, 
Луганській областях та Автономної Республіки Крим, 
міста Севастополя, національних меншин і 
міжнаціональних відносин

Передбачити видатки за бюджетною програмою «Надання 
пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо 
переміщеним особам, учасникам проведення 
антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам 
проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання 
житла» у сумі 100 млн. грн. 

Відхилено

-2196- Н.д.Тарасенко Т.П. (Реєстр.картка №345)
    Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)

Відхилено
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    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Чернєв Є.В. (Реєстр.картка №251)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Божик В.І. (Реєстр.картка №204)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)
    Н.д.Яковлєва Н.І. (Реєстр.картка №334)
    Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
    Н.д.Мамка Г.М. (Реєстр.картка №372)

Передбачити видатки за бюджетною програмою «Надання 
пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо 
переміщеним особам, учасникам проведення 
антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам 
проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання 
житла» у сумі 100 млн. грн. 

1061. 2751540 0620 Повернення кредитів, наданих у 2012 році 
з державного бюджету України на 
реалізацію бюджетної програми "Пільгове 
кредитування юридичних осіб, в тому 
числі ОСББ, для проведення 
реконструкції, капітальних та поточних 
ремонтів об'єктів житлово-комунального 
господарства"

 -1 019,0 -1 019,0

1062. 2751600 0620 Розвиток міської інфраструктури і заходи в 
секторі централізованого теплопостачання 
України, розвиток системи 
водопостачання та водовідведення в м. 
Миколаєві, реконструкція та розвиток 
системи комунального водного 
господарства м. Чернівці

2 221 354,5  2 221 354,5

1063. 2751640 0620 Програма розвитку муніципальної 
інфраструктури 

500 000,0  500 000,0

1064. 2751660 0640 Енергоефективність громадських будівель 
в Україні

88 334,8  88 334,8

1065. 2751670 0620 Розвиток міського водопостачання 100 000,0  100 000,0
1066. 2800000  Міністерство аграрної політики та 

продовольства України
180 000,0 -80 000,0 100 000,0

1067. 2801000  Апарат Міністерства аграрної політики 
та продовольства України

180 000,0 -80 000,0 100 000,0

1068. 2801400 0421 Повернення кредитів, наданих з 
державного бюджету фермерським 

 -80 000,0 -80 000,0
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господарствам
1069. 2801460 0421 Надання кредитів фермерським 

господарствам
180 000,0  180 000,0 -2197- Н.д.Чорноморов А.О. (Реєстр.картка №131)

Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2801460 
«Надання кредитів фермерським господарствам» на 400.000 
тис. грн, визначивши їх у сумі 500.000 тис. грн. Пропозицію 
пропонується забезпечити за рахунок надходжень від 
приватизації державного майна; доходів від державного майна і 
майнових прав (орендна плата, реалізація майна, дивіденди від 
акцій, якими володіє держава тощо); податкових надходжень, за 
рахунок суттєвого підвищення ефективності управління 
державним майном та адмініструванням податків; бюджетних 
коштів не використаних у 2021 році центральними органами 
виконавчої влади. 

Відхилено

-2198- Комітет з питань аграрної та земельної політики
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2801460 на 

400.000 тис. грн, визначивши їх у сумі 500.000 тис. грн. 
Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок надходжень 
від приватизації державного майна; доходів від державного 
майна і майнових прав (орендна плата, реалізація майна, 
дивіденди від акцій, якими володіє держава тощо); податкових 
надходжень, за рахунок суттєвого підвищення ефективності 
управління державним майном та адмініструванням податків. 

Відхилено

-2199- Комітет з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування

Передбачити на реалізацію бюджетної програми «Надання 
кредитів фермерським господарствам» 500 млн грн. 

Відхилено

1070. 3100000  Міністерство інфраструктури України 1 640 000,0  1 640 000,0
1071. 3101000  Апарат Міністерства інфраструктури 

України
1 640 000,0  1 640 000,0

1072. 3101610 0490 Розвиток міського пасажирського 
транспорту в містах України

1 005 920,0  1 005 920,0

1073. 3101620 0490 Модернізація української залізниці 294 080,0  294 080,0 -2200- Комітет з питань транспорту та інфраструктури
Збільшити обсяг залучення кредиту (позики) за кодом 

3101620 на 1.272.635,2 тис. грн /на будівництво другої колії на 
дільниці Долинська - Миколаїв та збільшення пропускної 
спроможності напрямку/.

Відхилено

1074. 3101630 0490 Безпека руху в містах України 340 000,0  340 000,0 -2201- Комітет з питань транспорту та інфраструктури
Збільшити обсяг залучення кредиту (позики) за кодом 

3101630 на 504.635,4 тис. грн. 

Відхилено

1075. 3110000  Державне агентство автомобільних 
доріг України

5 343 512,7  5 343 512,7

1076. 3111000  Апарат Державного агентства 
автомобільних доріг України

5 343 512,7  5 343 512,7
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1077. 3111600 0456 Розвиток автомагістралей та реформа 
дорожнього сектору

5 343 512,7  5 343 512,7

1078. 3500000  Міністерство фінансів України 3 697 248,7  3 697 248,7 -2202- Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)
Визначити Міністерство енергетики України головним 

розпорядником коштів державного бюджету за витратами на 
окремі бюджетні програми, які у законопроекті передбачені 
Міністерству фінансів України та пов’язані з реалізацією 
відповідних інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик) 
від міжнародних фінансових організацій, іноземних фінансових 
установ: «Підвищення ефективності передачі електроенергії 
(модернізація підстанцій)» (код 3501620), «Реконструкція 
трансформаторних підстанцій східної частини України» (код 
3501630), «Підвищення надійності постачання електроенергії в 
Україні» (код 3501640), «Будівництво повітряної лінії 750 кВ 
Запорізька - Каховська» (код 3501670), «Будівництво ПЛ 750 кВ 
Рівненська АЕС - Київська» (код 3501690). /у зв’язку з 
передачею відповідних повноважень згідно з розпорядженнями 
КМУ від 28.07.2021 р. № 833-р «Деякі питання управління 
об’єктами державної власності» і від 22.09.2021 р.  № 1142-р 
«Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених 
Міністерству фінансів у 2021 році»/

Враховано

1079. 3501000  Апарат Міністерства фінансів України 3 697 248,7  3 697 248,7
1080. 3501620 0433 Підвищення ефективності передачі 

електроенергії (модернізація підстанцій)
91 911,8  91 911,8

1081. 3501630 0433 Реконструкція трансформаторних 
підстанцій східної частини України

1 368 033,4  1 368 033,4

1082. 3501640 0433 Підвищення надійності постачання 
електроенергії в Україні

1 300 837,4  1 300 837,4

1083. 3501670 0433 Будівництво повітряної лінії 750 кВ 
Запорізька - Каховська

766 741,0  766 741,0

1084. 3501690 0433 Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - 
Київська

169 725,1  169 725,1

1085. 3510000  Міністерство фінансів України 
(загальнодержавні видатки та 
кредитування)

8 880 864,5 -9 579 178,5 -698 314,0

1086. 3511000  Міністерство фінансів України 
(загальнодержавні видатки та 
кредитування)

8 880 864,5 -9 579 178,5 -698 314,0

1087. 3511560 0431 Повернення безвідсоткових бюджетних 
позик, наданих у 2004 році підприємствам 
державної форми власності паливно-
енергетичного комплексу та у 2005 році 
підприємствам та організаціям вугільної 
промисловості на погашення 
заборгованості із заробітної плати 
працівникам

 -12,0 -12,0
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1088. 3511600 0490 Виконання державою гарантійних 
зобов'язань за позичальників, що отримали 
кредити під державні гарантії

6 919 016,0  6 919 016,0

1089. 3511610 0490 Подовження третьої лінії метрополітену у 
м. Харкові

313 372,5  313 372,5

1090. 3511620 0490 Фінансування проектів розвитку за 
рахунок коштів, залучених державою

1 648 476,0  1 648 476,0

1091. 3511630 0490 Повернення позик, наданих для 
фінансування проектів розвитку за 
рахунок коштів, залучених державою

 -9 472 429,5 -9 472 429,5

1092. 3511660 0470 Повернення бюджетних коштів, наданих 
на поворотній основі на виконання 
окремих заходів

 -106 737,0 -106 737,0

1093. 3900000  Міністерство з питань  реінтеграції 
тимчасово окупованих територій 
України

674 743,3 -29 312,6 645 430,7

1094. 3901000  Апарат Міністерства з питань  
реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України

674 743,3 -29 312,6 645 430,7

1095. 3901610 1060 Надання пільгових іпотечних кредитів 
внутрішньо переміщеним особам

465 330,8  465 330,8

1096. 3901620 1060 Повернення кредитів, наданих із 
спеціального фонду державного бюджету 
внутрішньо переміщеним особам на 
придбання житла

 -29 312,6 -29 312,6

1097. 3901630 0620 Реалізація проекту  з постачання питної 
води у м. Маріуполі

150 000,0  150 000,0

1098. 3901650 0620 Реалізація інвестиційного проекту з 
постачання питної води в Луганській 
області

59 412,5  59 412,5
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1099. Додаток № 5
до Закону України

"Про Державний бюджет України 
на 2022 рік"

1100. Міжбюджетні трансферти 
(освітня субвенція, базова та реверсна дотації) на 2022 рік

1101.  (тис. грн)
Міжбюджетні трансферти 

з державного бюджету 
місцевим бюджетам

з місцевих 
бюджетів 

державному 
бюджету

1102. Код 
бюджету

Назва місцевого бюджету 
адміністративно-територіальної 

одиниці

Освітня 
субвенція 

Базова 
дотація

Реверсна 
дотація

1103.
1104. 02100000000 Обласний бюджет Вінницької 

області
437 054,3 21 496,5 0,0

1105. 02501000000 Бюджет Калинівської міської 
територіальної громади

145 783,0 0,0 0,0

1106. 02502000000 Бюджет Студенянської сільської 
територіальної громади

15 993,3 2 025,5 0,0

1107. 02503000000 Бюджет Іллінецької міської 
територіальної громади

66 632,3 0,0 10 188,6

1108. 02504000000 Бюджет Вапнярської селищної 
територіальної громади

29 074,1 4 463,5 0,0

1109. 02505000000 Бюджет Барcької міської 
територіальної громади

123 031,9 21 312,7 0,0

1110. 02506000000 Бюджет Немирівської міської 
територіальної громади

85 669,2 0,0 0,0

1111. 02507000000 Бюджет Тульчинської міської 
територіальної громади

127 754,2 8 251,0 0,0

1112. 02508000000 Бюджет Вороновицької селищної 
територіальної громади

47 516,0 13 669,8 0,0

1113. 02509000000 Бюджет Дашівської селищної 
територіальної громади

46 999,6 17 459,7 0,0

1114. 02510000000 Бюджет Оратівської селищної 
територіальної громади

65 507,6 1 550,3 0,0

1115. 02512000000 Бюджет Томашпільської селищної 
територіальної громади

74 077,1 3 640,8 0,0

1116. 02513000000 Бюджет Шпиківської селищної 
територіальної громади

49 601,4 20 217,1 0,0

1117. 02514000000 Бюджет Бабчинецької сільської 
територіальної громади

16 649,4 5 400,0 0,0

1118. 02515000000 Бюджет Війтівецької сільської 
територіальної громади

19 463,5 0,0 0,0

1119. 02516000000 Бюджет Джулинської сільської 
територіальної громади

55 429,9 11 434,7 0,0

1120. 02519000000 Бюджет Райгородської сільської 
територіальної громади

27 024,2 6 136,1 0,0
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1121. 02520000000 Бюджет Северинівської сільської 
територіальної громади

27 500,6 9 941,0 0,0

1122. 02522000000 Бюджет Мурафської сільської 
територіальної громади

51 168,6 15 306,0 0,0

1123. 02523000000 Бюджет Якушинецької сільської 
територіальної громади

47 978,6 6 073,0 0,0

1124. 02524000000 Бюджет Кунківської сільської 
територіальної громади

12 772,6 0,0 4 323,2

1125. 02526000000 Бюджет Іванівської сільської 
територіальної громади

44 681,4 3 486,7 0,0

1126. 02527000000 Бюджет Глуховецької селищної 
територіальної громади

38 937,0 3 375,2 0,0

1127. 02529000000 Бюджет Брацлавської селищної 
територіальної громади

21 227,7 11 412,6 0,0

1128. 02530000000 Бюджет Лука-Мелешківської 
сільської територіальної громади

42 296,1 10 072,0 0,0

1129. 02531000000 Бюджет Краснопільської сільської 
територіальної громади

24 975,5 1 874,2 0,0

1130. 02533000000 Бюджет Гніванської міської 
територіальної громади

55 206,7 8 024,5 0,0

1131. 02535000000 Бюджет Тростянецької селищної 
територіальної громади

73 083,1 0,0 0,0

1132. 02536000000 Бюджет Вінницької міської 
територіальної громади

801 956,0 0,0 258 880,0

1133. 02537000000 Бюджет Хмільницької міської 
територіальної громади

112 524,6 24 460,2 0,0

1134. 02538000000 Бюджет Теплицької селищної 
територіальної громади

49 181,1 5 585,9 0,0

1135. 02540000000 Бюджет Соболівської сільської 
територіальної громади

22 242,3 9 118,0 0,0

1136. 02541000000 Бюджет Літинської селищної 
територіальної громади

76 889,8 4 933,5 0,0

1137. 02542000000 Бюджет Жмеринської міської 
територіальної громади

137 474,8 0,0 6 549,5

1138. 02543000000 Бюджет Сутисківської селищної 
територіальної громади

19 015,6 10 875,8 0,0

1139. 02546000000 Бюджет Махнівської сільської 
територіальної громади

24 679,0 5 422,0 0,0

1140. 02547000000 Бюджет Агрономічної сільської 
територіальної громади

28 247,6 6 021,0 0,0

1141. 02548000000 Бюджет Бершадської міської 
територіальної громади

120 436,4 34 160,5 0,0

1142. 02549000000 Бюджет Вендичанської селищної 
територіальної громади

31 805,6 16 093,6 0,0

1143. 02550000000 Бюджет Гайсинської міської 
територіальної громади

115 114,8 6 694,8 0,0

1144. 02551000000 Бюджет Городківської сільської 
територіальної громади

35 077,7 3 793,7 0,0

1145. 02552000000 Бюджет Джуринської сільської 36 430,8 20 708,9 0,0
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територіальної громади
1146. 02553000000 Бюджет Козятинської міської 

територіальної громади
104 615,1 0,0 22 845,4

1147. 02554000000 Бюджет Копайгородської селищної 
територіальної громади

24 884,1 11 048,7 0,0

1148. 02555000000 Бюджет Крижопільської селищної 
територіальної громади

60 000,9 0,0 0,0

1149. 02556000000 Бюджет Ладижинської міської 
територіальної громади

55 224,3 0,0 50 218,4

1150. 02557000000 Бюджет Липовецької міської 
територіальної громади

64 995,3 2 420,5 0,0

1151. 02558000000 Бюджет Могилів-Подільської 
міської територіальної громади

101 986,9 22 836,4 0,0

1152. 02559000000 Бюджет Мурованокуриловецької 
селищної територіальної громади

62 276,9 17 514,7 0,0

1153. 02560000000 Бюджет Ободівської сільської 
територіальної громади

30 682,7 13 052,0 0,0

1154. 02561000000 Бюджет Ольгопільської сільської 
територіальної громади

19 282,3 7 641,9 0,0

1155. 02562000000 Бюджет Піщанської селищної 
територіальної громади

41 571,0 0,0 0,0

1156. 02563000000 Бюджет Погребищенської міської 
територіальної громади

82 464,9 11 549,7 0,0

1157. 02564000000 Бюджет Самгородоцької сільської 
територіальної громади

30 086,2 0,0 0,0

1158. 02565000000 Бюджет Станіславчицької сільської 
територіальної громади

24 703,1 6 807,8 0,0

1159. 02566000000 Бюджет Стрижавської селищної 
територіальної громади

53 986,6 15 742,3 0,0

1160. 02567000000 Бюджет Тиврівської селищної 
територіальної громади

51 973,3 0,0 289,0

1161. 02568000000 Бюджет Турбівської селищної 
територіальної громади

56 535,0 17 368,7 0,0

1162. 02569000000 Бюджет Уланівської сільської 
територіальної громади

46 074,5 11 573,2 0,0

1163. 02570000000 Бюджет Чернівецької селищної 
територіальної громади

54 097,3 13 689,3 0,0

1164. 02571000000 Бюджет Чечельницької селищної 
територіальної громади

40 235,6 10 103,6 0,0

1165. 02572000000 Бюджет Шаргородської міської 
територіальної громади

79 972,6 17 020,9 0,0

1166. 02573000000 Бюджет Ямпільської міської 
територіальної громади

102 735,0 23 441,6 0,0

1167. 02574000000 Бюджет Яришівської сільської 
територіальної громади

18 216,2 4 409,2 0,0

1168. 03100000000 Обласний бюджет Волинської 
області

315 036,7 112 641,4 0,0

1169. 03501000000 Бюджет Велицької сільської 
територіальної громади

17 178,7 6 739,4 0,0
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1170. 03502000000 Бюджет Голобської селищної 
територіальної громади

32 599,2 11 558,0 0,0

1171. 03503000000 Бюджет Зимнівської сільської 
територіальної громади

39 557,1 11 851,3 0,0

1172. 03505000000 Бюджет Устилузької міської 
територіальної громади

28 061,7 373,3 0,0

1173. 03506000000 Бюджет Люблинецької селищної 
територіальної громади

20 109,2 8 778,2 0,0

1174. 03507000000 Бюджет Шацької селищної 
територіальної громади

69 738,3 15 755,6 0,0

1175. 03508000000 Бюджет Заболоттівської селищної 
територіальної громади

36 874,8 16 698,1 0,0

1176. 03509000000 Бюджет Дубівської сільської 
територіальної громади

39 844,3 5 715,5 0,0

1177. 03511000000 Бюджет Литовезької сільської 
територіальної громади

13 048,8 637,7 0,0

1178. 03512000000 Бюджет Павлівської сільської 
територіальної громади

39 768,6 12 707,0 0,0

1179. 03513000000 Бюджет Поворської сільської 
територіальної громади

20 404,8 6 804,9 0,0

1180. 03514000000 Бюджет Поромівської сільської 
територіальної громади

21 421,2 0,0 0,0

1181. 03515000000 Бюджет Прилісненської сільської 
територіальної громади

49 005,5 11 790,1 0,0

1182. 03516000000 Бюджет Колодяжненської сільської 
територіальної громади

44 441,0 12 917,7 0,0

1183. 03518000000 Бюджет Вишнівської сільської 
територіальної громади

41 516,3 1 462,2 0,0

1184. 03519000000 Бюджет Забродівської сільської 
територіальної громади

53 157,9 19 424,7 0,0

1185. 03520000000 Бюджет Самарівської сільської 
територіальної громади

30 635,9 9 738,2 0,0

1186. 03522000000 Бюджет Іваничівської селищної 
територіальної громади

31 827,1 10 180,7 0,0

1187. 03524000000 Бюджет Цуманської селищної 
територіальної громади

85 923,7 24 318,1 0,0

1188. 03525000000 Бюджет Боратинської сільської 
територіальної громади

72 816,7 0,0 22 117,0 -2203- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/
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    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

У Додатку № 5 до Закону передбачити обсяг реверсної 
дотації на рівні 0,0 тис. грн для бюджетів 4-х громад 
Волинської області, зокрема Боратинської сільської 
територіальної громади. 

1189. 03526000000 Бюджет Любешівської селищної 
територіальної громади

165 512,4 42 089,9 0,0

1190. 03527000000 Бюджет Рівненської сільської 
територіальної громади

28 027,0 5 486,0 0,0

1191. 03528000000 Бюджет Головненської селищної 
територіальної громади

37 507,2 11 693,9 0,0

1192. 03529000000 Бюджет Любомльської міської 
територіальної громади

62 776,7 16 160,2 0,0

1193. 03530000000 Бюджет Колківської селищної 
територіальної громади

97 317,2 33 324,2 0,0

1194. 03531000000 Бюджет Велимченської сільської 
територіальної громади

18 611,8 7 452,5 0,0

1195. 03532000000 Бюджет Копачівської сільської 
територіальної громади

25 103,8 7 979,7 0,0

1196. 03533000000 Бюджет Дубечненської сільської 
територіальної громади

46 468,9 17 285,6 0,0

1197. 03534000000 Бюджет Сереховичівської сільської 
територіальної громади

11 155,1 6 117,7 0,0

1198. 03535000000 Бюджет Смідинської сільської 
територіальної громади

18 293,1 7 115,5 0,0

1199. 03536000000 Бюджет Луківської селищної 
територіальної громади

16 546,6 6 959,7 0,0

1200. 03537000000 Бюджет Турійської селищної 
територіальної громади

91 807,6 16 821,6 0,0

1201. 03538000000 Бюджет Оваднівської сільської 
територіальної громади

25 479,4 4 665,6 0,0

1202. 03539000000 Бюджет Городищенської сільської 
територіальної громади

32 038,4 4 985,6 0,0

1203. 03540000000 Бюджет Затурцівської сільської 
територіальної громади

36 173,0 9 863,8 0,0

1204. 03541000000 Бюджет Торчинської селищної 
територіальної громади

52 669,1 7 304,3 0,0

1205. 03545000000 Бюджет Ківерцівської міської 
територіальної громади

103 100,0 15 129,4 0,0

1206. 03546000000 Бюджет Підгайцівської сільської 
територіальної громади

83 507,3 0,0 18 815,6 -2204- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/



стор.   644
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

У Додатку № 5 до Закону передбачити обсяг реверсної 
дотації на рівні 0,0 тис. грн для бюджетів 4-х громад 
Волинської області, зокрема Підгайцівської сільської 
територіальної громади. 

1207. 03549000000 Бюджет Старовижівської селищної 
територіальної громади

51 559,6 13 982,5 0,0

1208. 03551000000 Бюджет Луцької міської 
територіальної громади

597 773,6 0,0 111 490,9 -2205- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

У Додатку № 5 до Закону передбачити обсяг реверсної 
дотації на рівні 0,0 тис. грн для бюджетів 4-х громад 
Волинської області, зокрема Луцької міської територіальної 
громади. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1209. 03552000000 Бюджет Мар’янівської селищної 
територіальної громади

34 558,9 17 602,8 0,0

1210. 03553000000 Бюджет Доросинівської сільської 
територіальної громади

25 756,9 10 258,6 0,0

1211. 03554000000 Бюджет Сошичненської сільської 
територіальної громади

50 848,7 18 950,5 0,0

1212. 03555000000 Бюджет Берестечківської міської 
територіальної громади

33 891,3 11 649,6 0,0

1213. 03556000000 Бюджет Володимир-Волинської 
міської територіальної громади

88 101,0 0,0 18 809,4 -2206- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/
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    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

У Додатку № 5 до Закону передбачити обсяг реверсної 
дотації на рівні 0,0 тис. грн для бюджетів 4-х громад 
Волинської області, зокрема Володимир-Волинської міської 
територіальної громади. 

1214. 03557000000 Бюджет Горохівської міської 
територіальної громади

93 590,4 14 553,0 0,0

1215. 03558000000 Бюджет Камінь-Каширської 
міської територіальної громади

277 950,3 91 733,3 0,0

1216. 03559000000 Бюджет Ковельської міської 
територіальної громади

204 543,7 17 090,1 0,0

1217. 03560000000 Бюджет Локачинської селищної 
територіальної громади

53 297,8 12 969,7 0,0

1218. 03561000000 Бюджет Маневицької селищної 
територіальної громади

129 865,2 25 563,4 0,0

1219. 03562000000 Бюджет Нововолинської міської 
територіальної громади

111 845,3 44 527,6 0,0

1220. 03563000000 Бюджет Олицької селищної 
територіальної громади

47 587,7 15 854,1 0,0

1221. 03564000000 Бюджет Ратнівської селищної 
територіальної громади

99 205,9 26 172,6 0,0

1222. 03565000000 Бюджет Рожищенської міської 
територіальної громади

97 149,2 26 014,9 0,0

1223. 04100000000 Обласний бюджет 
Дніпропетровської області

786 213,3 0,0 773 827,9

1224. 04501000000 Бюджет Апостолівської міської 
територіальної громади

72 543,5 9 226,7 0,0 -2207- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Передбачити збільшення освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам по Криворізькому району 
Дніпропетровської області, а саме для: Апостолівської міської 
територіальної громади (код бюджету 04501000000) на 2.000 
тис. грн, змінивши цифри «72.543,5» цифрами "74.543,5";

Джерелом покриття додаткових видатків, може бути 
збільшення доходів державного бюджету від коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно 
до Закону України "Про Національний банк України" (код 
21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1225. 04502000000 Бюджет Богданівської сільської 
територіальної громади

30 315,9 0,0 33 908,6

1226. 04503000000 Бюджет Вербківської сільської 
територіальної громади

32 110,6 0,0 47 177,9
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1227. 04504000000 Бюджет Святовасилівської 
сільської територіальної громади

20 117,5 4 392,5 0,0

1228. 04505000000 Бюджет Вакулівської сільської 
територіальної громади

11 857,7 2 790,0 0,0 -2208- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Передбачити збільшення освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам по Криворізькому району 
Дніпропетровської області, а саме для: Вакулівської сільської 
територіальної громади (код бюджету 04505000000) на 2.000 
тис. грн, змінивши цифри «11.857,7» цифрами "13.857,7";

Джерелом покриття додаткових видатків, може бути 
збільшення доходів державного бюджету від коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно 
до Закону України "Про Національний банк України" (код 
21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1229. 04506000000 Бюджет Зеленодольської міської 
територіальної громади

45 833,2 8 108,4 0,0 -2209- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Передбачити збільшення освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам по Криворізькому району 
Дніпропетровської області, а саме для: Зеленодольської 
міської територіальної громади (код бюджету 04506000000) 
на 2.000 тис. грн, змінивши цифри «45.833,2» цифрами 
"47.833,2";

Джерелом покриття додаткових видатків, може бути 
збільшення доходів державного бюджету від коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно 
до Закону України "Про Національний банк України" (код 
21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1230. 04507000000 Бюджет Грушівської сільської 
територіальної громади

20 293,7 9 740,5 0,0 -2210- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Передбачити збільшення освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам по Криворізькому району 
Дніпропетровської області, а саме для: Грушівської сільської 
територіальної громади (код бюджету 04507000000) на 2.000 
тис. грн, змінивши цифри «20.293,7» цифрами "22.293,7";

Джерелом покриття додаткових видатків, може бути 
збільшення доходів державного бюджету від коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно 
до Закону України "Про Національний банк України" (код 
21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1231. 04508000000 Бюджет Ляшківської сільської 
територіальної громади

7 007,4 2 619,0 0,0

1232. 04509000000 Бюджет Могилівської сільської 
територіальної громади

16 759,6 1 537,3 0,0

1233. 04510000000 Бюджет Нивотрудівської сільської 
територіальної громади

15 753,2 8 359,9 0,0 -2211- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Передбачити збільшення освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам по Криворізькому району 
Дніпропетровської області, а саме для: Нивотрудівської 
сільської територіальної громади (код бюджету 04510000000) 
на 2.000 тис. грн, змінивши цифри «15.753,2» цифрами 
"17.753,2";

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
податкові надходженні, акцизи, доходи Національного банку 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/
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України, залишки коштів загального та спеціального фондів 
державного бюджету на початок року, а також додаткові 
надходження від приватизації держаного майна. 

1234. 04511000000 Бюджет Новоолександрівської 
сільської територіальної громади

26 019,9 0,0 0,0

1235. 04512000000 Бюджет Новопокровської селищної 
територіальної громади

31 880,9 7 816,2 0,0

1236. 04513000000 Бюджет Солонянської селищної 
територіальної громади

89 420,4 6 808,3 0,0

1237. 04514000000 Бюджет Сурсько-Литовської 
сільської територіальної громади

15 779,7 7 057,3 0,0

1238. 04515000000 Бюджет Слобожанської селищної 
територіальної громади

67 913,6 0,0 86 232,3

1239. 04516000000 Бюджет Мирівської сільської 
територіальної громади

26 729,7 3 301,9 0,0

1240. 04518000000 Бюджет Божедарівської селищної 
територіальної громади

36 220,9 4 319,5 0,0

1241. 04519000000 Бюджет Васильківської селищної 
територіальної громади

63 538,3 21 065,3 0,0

1242. 04520000000 Бюджет Вишнівської селищної 
територіальної громади

15 310,2 4 193,7 0,0

1243. 04521000000 Бюджет Криничанської селищної 
територіальної громади

63 138,7 6 487,9 0,0

1244. 04522000000 Бюджет Лихівської селищної 
територіальної громади

16 022,3 4 312,1 0,0

1245. 04523000000 Бюджет Покровської селищної 
територіальної громади

75 338,2 12 026,3 0,0

1246. 04524000000 Бюджет Роздорської селищної 
територіальної громади

11 243,3 1 737,1 0,0

1247. 04525000000 Бюджет Софіївської селищної 
територіальної громади

43 253,1 3 402,5 0,0 -2212- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Передбачити збільшення освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам по Криворізькому району 
Дніпропетровської області, а саме для: Софіївської селищної 
територіальної громади (код бюджету 04525000000) на 2.000 
тис. грн, змінивши цифри «43.253,1» цифрами "45.253,1";

Джерелом покриття додаткових видатків, може бути 
збільшення доходів державного бюджету від коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно 
до Закону України "Про Національний банк України" (код 
21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1248. 04526000000 Бюджет Томаківської селищної 
територіальної громади

55 425,7 448,9 0,0

1249. 04527000000 Бюджет Царичанської селищної 
територіальної громади

48 077,2 7 890,2 0,0

1250. 04529000000 Бюджет Великомихайлівської 
сільської територіальної громади

10 780,7 3 974,1 0,0

1251. 04530000000 Бюджет Гречаноподівської 
сільської територіальної громади

15 634,4 4 780,7 0,0 -2213- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Передбачити збільшення освітньої субвенції з державного 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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бюджету місцевим бюджетам по Криворізькому району 
Дніпропетровської області, а саме для: Гречаноподівської 
сільської територіальної громади (код бюджету 04530000000) 
на 2.000 тис. грн, змінивши цифри «15.634,4» цифрами 
"17.634,4";

Джерелом покриття додаткових видатків, може бути 
збільшення доходів державного бюджету від коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно 
до Закону України "Про Національний банк України" (код 
21020000). 

/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1252. 04531000000 Бюджет Маломихайлівської 
сільської територіальної громади

11 824,7 15 308,5 0,0

1253. 04532000000 Бюджет Новолатівської сільської 
територіальної громади

10 172,1 1 681,7 0,0 -2214- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Передбачити збільшення освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам по Криворізькому району 
Дніпропетровської області, а саме для: Новолатівської 
сільської територіальної громади (код бюджету 04532000000) 
на 2.000 тис. грн, змінивши цифри «10.172,1» цифрами 
"12.172,1";

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
податкові надходженні, акцизи, доходи Національного банку 
України, залишки коштів загального та спеціального фондів 
державного бюджету на початок року, а також додаткові 
надходження від приватизації держаного майна. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1254. 04533000000 Бюджет Новопавлівської сільської 
територіальної громади

12 072,2 2 242,5 0,0

1255. 04535000000 Бюджет Дубовиківської сільської 
територіальної громади

24 104,8 8 452,3 0,0

1256. 04536000000 Бюджет Верхньодніпровської 
міської територіальної громади

99 956,7 13 825,2 0,0

1257. 04537000000 Бюджет Межівської селищної 
територіальної громади

42 770,9 7 415,3 0,0

1258. 04539000000 Бюджет Першотравневської 
сільської територіальної громади

39 798,7 0,0 8 194,2

1259. 04540000000 Бюджет Червоногригорівської 
селищної територіальної громади

41 873,8 9 270,3 0,0

1260. 04541000000 Бюджет Межиріцької сільської 
територіальної громади

25 313,4 6 532,7 0,0

1261. 04542000000 Бюджет Троїцької сільської 
територіальної громади

12 971,8 0,0 29 803,4

1262. 04543000000 Бюджет Петриківської селищної 
територіальної громади

74 658,4 0,0 1 201,8

1263. 04544000000 Бюджет Миколаївської сільської 
територіальної громади

34 673,5 0,0 9 208,2 -2215- Н.д.Северин С.С. (Реєстр.картка №39)
Відкоригувати обсяг реверсної дотації для бюджету 

Миколаївської сільської ради Синельниківського району 
Дніпропетровської області (код бюджету 04544000000) в 
зв’язку з припиненням діяльності підприємства шахти 
ім.Сташкова ВСП «Шахтоуправління Дніпровське» ПрАТ 
«ДЕТЕК Павлоградвугілля», тобто не враховувати 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/
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надходження ПДФО за 2020 рік від цього платника податків в 
сумі 39.798,2 тис.грн, яка береться для розрахунку реверсної 
дотації на 2022 рік. 

1264. 04545000000 Бюджет Зайцівської сільської 
територіальної громади

14 150,3 0,0 2 196,8

1265. 04546000000 Бюджет Раївської сільської 
територіальної громади

37 518,4 1 751,9 0,0

1266. 04547000000 Бюджет Іларіонівської селищної 
територіальної громади

43 717,2 14 043,5 0,0

1267. 04548000000 Бюджет Славгородської селищної 
територіальної громади

16 125,1 1 259,2 0,0

1268. 04549000000 Бюджет Китайгородської сільської 
територіальної громади

12 338,5 2 787,9 0,0

1269. 04550000000 Бюджет Карпівської сільської 
територіальної громади

17 836,1 0,0 11 964,3 -2216- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Передбачити збільшення освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам по Криворізькому району 
Дніпропетровської області, а саме для: Карпівської сільської 
територіальної громади (код бюджету 04550000000) на 2.000 
тис. грн, змінивши цифри «17.836,1» цифрами "19.836,1";

Джерелом покриття додаткових видатків, може бути 
збільшення доходів державного бюджету від коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно 
до Закону України "Про Національний банк України" (код 
21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1270. 04551000000 Бюджет Широківської селищної 
територіальної громади

36 838,3 0,0 0,0 -2217- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Передбачити збільшення освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам по Криворізькому району 
Дніпропетровської області, а саме для: Широківської 
селищної територіальної громади (код бюджету 04551000000) 
на 2.000 тис. грн, змінивши цифри «36.838,3» цифрами 
"38.838,3".

Джерелом покриття додаткових видатків, може бути 
збільшення доходів державного бюджету від коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно 
до Закону України "Про Національний банк України" (код 
21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1271. 04552000000 Бюджет Юр’ївської селищної 
територіальної громади

45 035,4 0,0 0,0

1272. 04553000000 Бюджет Любимівської сільської 
територіальної громади

6 820,9 2 576,5 0,0

1273. 04554000000 Бюджет Української сільської 
територіальної громади

9 892,1 1 701,0 0,0

1274. 04555000000 Бюджет Саксаганської сільської 
територіальної громади

26 745,8 4 104,1 0,0

1275. 04556000000 Бюджет Девладівської сільської 
територіальної громади

18 029,2 2 281,1 0,0 -2218- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Передбачити збільшення освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам по Криворізькому району 
Дніпропетровської області, а саме для: Девладівської 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
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сільської територіальної громади (код бюджету 04556000000) 
на 2.000 тис. грн, змінивши цифри «18.029,2» цифрами 
"20.029,2";

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
податкові надходженні, акцизи, доходи Національного банку 
України, залишки коштів загального та спеціального фондів 
державного бюджету на початок року, а також додаткові 
надходження від приватизації держаного майна. 

субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1276. 04557000000 Бюджет Личківської сільської 
територіальної громади

18 851,9 1 286,7 0,0

1277. 04558000000 Бюджет Перещепинської міської 
територіальної громади

61 212,3 11 663,9 0,0

1278. 04559000000 Бюджет Піщанської сільської 
територіальної громади

57 070,3 1 175,0 0,0

1279. 04560000000 Бюджет Чумаківської сільської 
територіальної громади

15 680,9 0,0 11 090,6

1280. 04561000000 Бюджет Марганецької міської 
територіальної громади

94 711,5 26 345,5 0,0

1281. 04562000000 Бюджет Покровської міської 
територіальної громади

84 553,1 4 020,4 0,0

1282. 04563000000 Бюджет Глеюватської сільської 
територіальної громади

16 211,8 0,0 4 294,4 -2219- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Передбачити збільшення освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам по Криворізькому району 
Дніпропетровської області, а саме для: Глеюватської сільської 
територіальної громади (код бюджету 04563000000) на 2.000 
тис. грн, змінивши цифри «16.211,8» цифрами "18.211,8";

Джерелом покриття додаткових видатків, може бути 
збільшення доходів державного бюджету від коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно 
до Закону України "Про Національний банк України" (код 
21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1283. 04564000000 Бюджет Затишнянської сільської 
територіальної громади

16 867,7 2 488,0 0,0

1284. 04565000000 Бюджет Магдалинівської селищної 
територіальної громади

75 520,1 2 169,4 0,0

1285. 04566000000 Бюджет Обухівської селищної 
територіальної громади

24 504,6 16 850,0 0,0

1286. 04567000000 Бюджет Чернеччинської сільської 
територіальної громади

15 007,4 6 268,9 0,0

1287. 04568000000 Бюджет Підгородненської міської 
територіальної громади

55 310,9 25 164,3 0,0

1288. 04570000000 Бюджет Черкаської селищної 
територіальної громади

19 883,5 0,0 77 103,0

1289. 04571000000 Бюджет Кам'янської міської 
територіальної громади

466 984,3 0,0 0,0

1290. 04572000000 Бюджет Брагинівської сільської 
територіальної громади

13 931,6 4 100,1 0,0

1291. 04573000000 Бюджет Верхівцівської міської 
територіальної громади

35 620,7 2 472,1 0,0



стор.   651
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

1292. 04574000000 Бюджет Вільногірської міської 
територіальної громади

48 082,4 0,0 12 719,3

1293. 04575000000 Бюджет Губиниської селищної 
територіальної громади

66 067,1 0,0 0,0

1294. 04576000000 Бюджет Дніпровської міської 
територіальної громади

1 890 326,8 0,0 1 184 808,0

1295. 04577000000 Бюджет Жовтоводської міської 
територіальної громади

82 829,6 3 373,6 0,0

1296. 04578000000 Бюджет Криворізької міської 
територіальної громади

1 239 952,7 0,0 461 501,3

1297. 04579000000 Бюджет Лозуватської сільської 
територіальної громади

48 022,3 7 247,6 0,0 -2220- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Передбачити збільшення освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам по Криворізькому району 
Дніпропетровської області, а саме для: Лозуватської сільської 
територіальної громади (код бюджету 04579000000) на 2.000 
тис. грн, змінивши цифри «48.022,3» цифрами "50.022,3";

Джерелом покриття додаткових видатків, може бути 
збільшення доходів державного бюджету від коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно 
до Закону України "Про Національний банк України" (код 
21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1298. 04580000000 Бюджет Миколаївської сільської 
територіальної громади

22 809,6 2 949,2 0,0

1299. 04581000000 Бюджет Нікопольської міської 
територіальної громади

225 883,7 0,0 30 648,2

1300. 04582000000 Бюджет Новомосковської міської 
територіальної громади

146 984,3 40 454,5 0,0

1301. 04583000000 Бюджет Новопільської сільської 
територіальної громади

51 425,0 3 879,4 0,0 -2221- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Передбачити збільшення освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам по Криворізькому району 
Дніпропетровської області, а саме для: Новопільської 
сільської територіальної громади (код бюджету 04583000000) 
на 2.000 тис. грн, змінивши цифри «51.425» цифрами " 
53.425";

Джерелом покриття додаткових видатків, може бути 
збільшення доходів державного бюджету від коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно 
до Закону України "Про Національний банк України" (код 
21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1302. 04584000000 Бюджет Павлоградської міської 
територіальної громади

233 602,0 9 093,7 0,0

1303. 04585000000 Бюджет Першотравенської міської 
територіальної громади

67 552,1 0,0 11 144,6

1304. 04586000000 Бюджет Петропавлівської 
селищної територіальної громади

30 801,7 3 577,1 0,0

1305. 04587000000 Бюджет Покровської сільської 
територіальної громади

30 484,8 12 224,3 0,0

1306. 04588000000 Бюджет П’ятихатської міської 
територіальної громади

67 098,3 7 076,2 0,0
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1307. 04589000000 Бюджет Синельниківської міської 
територіальної громади

78 417,0 6 491,5 0,0

1308. 04590000000 Бюджет Слов'янської сільської 
територіальної громади

13 095,3 124,4 0,0

1309. 04591000000 Бюджет Тернівської міської 
територіальної громади

64 991,4 0,0 16 307,1

1310. 05100000000 Обласний бюджет Донецької 
області

402 767,5 42 341,9 0,0

1311. 05501000000 Бюджет Лиманської міської 
територіальної громади

122 904,0 0,0 0,0

1312. 05502000000 Бюджет Шахівської сільської 
територіальної громади

10 285,6 0,0 0,0

1313. 05503000000 Бюджет Черкаської селищної 
територіальної громади

29 937,0 12 725,2 0,0

1314. 05504000000 Бюджет Миколаївської міської 
територіальної громади

42 217,7 0,0 7 365,8

1315. 05505000000 Бюджет Соледарської міської 
територіальної громади

47 345,8 0,0 8 244,3

1316. 05506000000 Бюджет Іллінівської сільської 
територіальної громади

35 917,4 0,0 6 649,1

1317. 05507000000 Бюджет Сіверської міської 
територіальної громади

17 126,3 25 745,0 0,0

1318. 05508000000 Бюджет Званівської сільської 
територіальної громади

9 300,8 3 206,0 0,0

1319. 05509000000 Бюджет Андріївської сільської 
територіальної громади

8 759,0 0,0 1 247,3

1320. 05510000000 Бюджет Олександрівської 
селищної територіальної громади

42 421,6 13 894,1 0,0

1321. 05511000000 Бюджет Бахмутської міської 
територіальної громади

143 253,0 0,0 0,0

1322. 05512000000 Бюджет Вугледарської міської 
територіальної громади

70 235,8 0,0 0,0

1323. 05513000000 Бюджет Криворізької сільської 
територіальної громади

14 634,9 548,7 0,0

1324. 05514000000 Бюджет Авдіївської міської 
територіальної громади

39 994,0 0,0 0,0

1325. 05515000000 Бюджет Білозерської міської 
територіальної громади

35 288,6 14 147,5 0,0

1326. 05516000000 Бюджет Великоновосілківської 
селищної територіальної громади

64 964,2 26 474,8 0,0

1327. 05517000000 Бюджет Волноваської міської 
територіальної громади

107 865,8 58 596,8 0,0

1328. 05518000000 Бюджет Гродівської селищної 
територіальної громади

17 567,5 12 985,9 0,0

1329. 05519000000 Бюджет Добропільської міської 
територіальної громади

106 805,1 0,0 0,0

1330. 05520000000 Бюджет Дружківської міської 
територіальної громади

102 982,4 50 547,9 0,0

1331. 05521000000 Бюджет Кальчицької сільської 31 745,9 17 670,1 0,0
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територіальної громади
1332. 05522000000 Бюджет Комарської сільської 

територіальної громади
18 689,1 11 332,2 0,0

1333. 05523000000 Бюджет Костянтинівської міської 
територіальної громади

136 107,3 92 328,9 0,0

1334. 05524000000 Бюджет Краматорської міської 
територіальної громади

331 164,9 0,0 6 383,4

1335. 05525000000 Бюджет Курахівської міської 
територіальної громади

84 316,0 49 006,7 0,0

1336. 05526000000 Бюджет Мангушської селищної 
територіальної громади

51 745,5 41 837,4 0,0

1337. 05527000000 Бюджет Мар'їнської міської 
територіальної громади

52 362,1 50 328,6 0,0

1338. 05528000000 Бюджет Маріупольської міської 
територіальної громади

719 658,8 0,0 435 063,8 -2222- Н.д.Магера С.В. (Реєстр.картка №58)
Скорегувати загальні підсумки по головним 

розпорядникам та всього по додатку №5 Міжбюджетні 
трансферти, а саме: за кодом бюджету 05528000000 «Бюджет 
Маріупольської міської територіальної громади» - реверсну 
дотацію визначити у розмірі 394.456,4 тис. грн та внести 
відповідні зміни до додатку №1. Зміни скорегувати за рахунок 
збільшення коштів, що перераховуються Національним 
банком України відповідно до Закону України «Про 
Національний банк України». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1339. 05529000000 Бюджет Мирненської селищної 
територіальної громади

23 247,8 22 549,8 0,0

1340. 05530000000 Бюджет Мирноградської міської 
територіальної громади

95 639,6 7 832,2 0,0

1341. 05531000000 Бюджет Нікольської селищної 
територіальної громади

53 569,9 25 929,0 0,0

1342. 05532000000 Бюджет Новогродівської міської 
територіальної громади

38 372,2 3 237,9 0,0

1343. 05533000000 Бюджет Новодонецької селищної 
територіальної громади

26 507,7 0,0 2 695,7

1344. 05534000000 Бюджет Ольгинської селищної 
територіальної громади

36 211,8 17 662,4 0,0

1345. 05535000000 Бюджет Очеретинської селищної 
територіальної громади

40 177,0 52 910,6 0,0

1346. 05536000000 Бюджет Покровської міської 
територіальної громади

176 273,4 0,0 107 253,8

1347. 05537000000 Бюджет Сартанської селищної 
територіальної громади

37 489,7 46 365,3 0,0

1348. 05538000000 Бюджет Світлодарської міської 
територіальної громади

34 796,1 4 079,0 0,0

1349. 05539000000 Бюджет Святогірської міської 
територіальної громади

23 049,1 21 479,3 0,0

1350. 05540000000 Бюджет Селидівської міської 
територіальної громади

64 502,1 53 712,1 0,0

1351. 05541000000 Бюджет Слов'янської міської 
територіальної громади

209 261,9 106 090,4 0,0
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1352. 05542000000 Бюджет Старомлинівської 
сільської територіальної громади

33 657,1 19 842,6 0,0

1353. 05543000000 Бюджет Торецької міської 
територіальної громади

91 077,0 77 042,9 0,0

1354. 05544000000 Бюджет Удачненської селищної 
територіальної громади

10 027,0 0,0 5 239,9

1355. 05545000000 Бюджет Хлібодарівської сільської 
територіальної громади

38 186,7 9 568,4 0,0

1356. 05546000000 Бюджет Часовоярської міської 
територіальної громади

25 485,8 17 339,1 0,0

1357. 06100000000 Обласний бюджет Житомирської 
області

272 404,3 49 723,4 0,0

1358. 06501000000 Бюджет Високівської сільської 
територіальної громади

11 064,3 1 037,4 0,0

1359. 06502000000 Бюджет Вишевицької сільської 
територіальної громади

13 544,0 2 525,3 0,0

1360. 06503000000 Бюджет Дубрівської сільської 
територіальної громади

14 265,8 4 961,5 0,0

1361. 06504000000 Бюджет Іршанської селищної 
територіальної громади

25 624,7 0,0 1 044,0

1362. 06505000000 Бюджет Народицької селищної 
територіальної громади

35 966,5 6 427,0 0,0

1363. 06506000000 Бюджет Новоборівської селищної 
територіальної громади

25 444,5 11 073,1 0,0

1364. 06507000000 Бюджет Потіївської сільської 
територіальної громади

10 695,2 4 382,6 0,0

1365. 06508000000 Бюджет Тетерівської сільської 
територіальної громади

30 136,0 5 149,2 0,0

1366. 06509000000 Бюджет Червоненської селищної 
територіальної громади

16 878,2 7 775,0 0,0

1367. 06510000000 Бюджет Корнинської селищної 
територіальної громади

19 827,3 6 480,4 0,0

1368. 06511000000 Бюджет Баранівської міської 
територіальної громади

75 430,6 25 231,1 0,0

1369. 06512000000 Бюджет Коростишівської міської 
територіальної громади

88 316,0 25 581,3 0,0

1370. 06513000000 Бюджет Олевської міської 
територіальної громади

167 145,2 38 408,2 0,0

1371. 06514000000 Бюджет Брусилівської селищної 
територіальної громади

58 937,1 3 756,2 0,0

1372. 06515000000 Бюджет Городницької селищної 
територіальної громади

24 528,9 12 952,3 0,0

1373. 06516000000 Бюджет Довбиської селищної 
територіальної громади

24 214,8 10 594,7 0,0

1374. 06517000000 Бюджет Лугинської селищної 
територіальної громади

55 841,3 16 604,1 0,0

1375. 06518000000 Бюджет Миропільської селищної 
територіальної громади

23 517,0 0,0 0,0

1376. 06519000000 Бюджет Попільнянської селищної 59 492,1 0,0 0,0
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територіальної громади
1377. 06520000000 Бюджет Хорошівської селищної 

територіальної громади
64 026,2 20 609,3 0,0

1378. 06521000000 Бюджет Чоповицької селищної 
територіальної громади

22 132,2 7 691,2 0,0

1379. 06522000000 Бюджет Андрушківської сільської 
територіальної громади

15 459,6 0,0 1 557,5

1380. 06523000000 Бюджет Барашівської сільської 
територіальної громади

27 683,1 11 184,0 0,0

1381. 06524000000 Бюджет Білокоровицької сільської 
територіальної громади

17 214,5 7 737,6 0,0

1382. 06526000000 Бюджет Горщиківської сільської 
територіальної громади

10 151,4 0,0 0,0

1383. 06527000000 Бюджет Квітневої сільської 
територіальної громади

17 234,7 0,0 4 162,4

1384. 06528000000 Бюджет Краснопільської сільської 
територіальної громади

22 147,3 3 593,4 0,0

1385. 06529000000 Бюджет Семенівської сільської 
територіальної громади

18 771,8 0,0 593,1

1386. 06530000000 Бюджет Станишівської сільської 
територіальної громади

41 163,7 0,0 0,0

1387. 06531000000 Бюджет Ушомирської сільської 
територіальної громади

45 333,4 0,0 27 515,6

1388. 06532000000 Бюджет Чижівської сільської 
територіальної громади

28 238,9 0,0 4 541,0

1389. 06533000000 Бюджет Ємільчинської селищної 
територіальної громади

90 457,4 21 186,4 0,0

1390. 06534000000 Бюджет Любарської селищної 
територіальної громади

91 125,4 4 878,8 0,0 -2223- Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
Збільшити освітню субвенцію з державного бюджету 

бюджету Любарської селищної територіальної громади 
(06534000000) на 8.600 тис. грн (збільшивши на таку суму 
загальний обсяг субвенції).

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові 
надходження, акцизи, доходи Національного банку України 
(код 21020000), залишки коштів загального та спеціального 
фондів державного бюджету на початок року, а також за 
рахунок додаткових надходжень від приватизації державного 
майна (код 500000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1391. 06535000000 Бюджет Брониківської сільської 
територіальної громади

33 520,8 9 788,2 0,0

1392. 06536000000 Бюджет Піщівської сільської 
територіальної громади

13 547,3 5 102,1 0,0

1393. 06537000000 Бюджет Словечанської сільської 
територіальної громади

48 539,5 10 000,0 0,0

1394. 06538000000 Бюджет Овруцької міської 
територіальної громади

127 552,5 24 003,5 0,0

1395. 06539000000 Бюджет Курненської сільської 
територіальної громади

36 103,6 13 600,1 0,0

1396. 06542000000 Бюджет Пулинської селищної 54 680,5 13 188,5 0,0



стор.   656
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

територіальної громади
1397. 06543000000 Бюджет Радомишльської міської 

територіальної громади
80 155,0 1 110,4 0,0

1398. 06544000000 Бюджет Глибочицької сільської 
територіальної громади

31 123,9 15 884,4 0,0

1399. 06545000000 Бюджет Оліївської сільської 
територіальної громади

26 503,9 0,0 21 501,0

1400. 06546000000 Бюджет Вільшанської сільської 
територіальної громади

23 557,2 2 042,6 0,0

1401. 06547000000 Бюджет Вчорайшенської сільської 
територіальної громади

17 727,6 3 942,4 0,0

1402. 06548000000 Бюджет Гришковецької селищної 
територіальної громади

33 172,9 12 461,8 0,0

1403. 06549000000 Бюджет Райгородоцької сільської 
територіальної громади

32 642,4 5 749,7 0,0

1404. 06550000000 Бюджет Чуднівської міської 
територіальної громади

62 904,0 6 078,2 0,0 -2224- Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
Збільшити освітню субвенцію з державного бюджету 

бюджет Чуднівської міської територіальної громади 
(06550000000) на 3.800 тис. грн (збільшивши на таку суму 
загальний обсяг субвенції).

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові 
надходження, акцизи, доходи Національного банку України 
(код 21020000), залишки коштів загального та спеціального 
фондів державного бюджету на початок року, а також за 
рахунок додаткових надходжень від приватизації державного 
майна (код 500000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1405. 06551000000 Бюджет Швайківської сільської 
територіальної громади

14 925,4 2 784,8 0,0

1406. 06552000000 Бюджет Житомирської міської 
територіальної громади

618 805,0 0,0 143 619,4

1407. 06553000000 Бюджет Новоград-Волинської 
міської територіальної громади

146 970,1 0,0 9 205,5

1408. 06554000000 Бюджет Стриївської сільської 
територіальної громади

23 260,8 1 850,9 0,0

1409. 06555000000 Бюджет Харитонівської сільської 
територіальної громади

6 000,5 147,0 0,0

1410. 06556000000 Бюджет Старосілецької сільської 
територіальної громади

21 452,4 5 699,0 0,0

1411. 06557000000 Бюджет Андрушівської міської 
територіальної громади

66 821,5 5 298,3 0,0

1412. 06558000000 Бюджет Бердичівської міської 
територіальної громади

167 464,4 12 785,0 0,0

1413. 06559000000 Бюджет Березівської сільської 
територіальної громади

31 468,9 8 957,6 0,0

1414. 06560000000 Бюджет Волицької сільської 
територіальної громади

19 132,7 130,8 0,0

1415. 06561000000 Бюджет Гладковицької сільської 
територіальної громади

11 386,5 2 534,3 0,0

1416. 06562000000 Бюджет Городоцької селищної 10 128,5 0,0 352,4
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територіальної громади
1417. 06563000000 Бюджет Коростенської міської 

територіальної громади
184 691,8 0,0 0,0

1418. 06564000000 Бюджет Малинської міської 
територіальної громади

121 529,4 0,0 0,0

1419. 06565000000 Бюджет Новогуйвинської селищної 
територіальної громади

57 652,6 0,0 713,1

1420. 06566000000 Бюджет Романівської селищної 
територіальної громади

68 872,9 14 950,6 0,0

1421. 06567000000 Бюджет Ружинської селищної 
територіальної громади

65 788,3 6 508,5 0,0

1422. 06568000000 Бюджет Черняхівської селищної 
територіальної громади

64 175,2 11 553,5 0,0

1423. 06569000000 Бюджет Ярунської сільської 
територіальної громади

33 651,6 7 048,3 0,0

1424. 07100000000 Обласний бюджет Закарпатської 
області

160 320,6 278 030,7 0,0

1425. 07501000000 Бюджет Вільховецької сільської 
територіальної громади

57 830,7 22 826,3 0,0

1426. 07502000000 Бюджет Тячівської міської 
територіальної громади

83 961,6 0,0 2 031,8

1427. 07503000000 Бюджет Полянської сільської 
територіальної громади

45 250,7 16 351,6 0,0

1428. 07504000000 Бюджет Іршавської міської 
територіальної громади

137 810,0 35 483,2 0,0

1429. 07505000000 Бюджет Перечинської міської 
територіальної громади

39 040,8 1 213,0 0,0

1430. 07506000000 Бюджет Баранинської сільської 
територіальної громади

30 879,9 9 183,0 0,0

1431. 07507000000 Бюджет Мукачівської міської 
територіальної громади

284 932,9 0,0 18 586,0

1432. 07508000000 Бюджет Великоберезнянської 
селищної територіальної громади

34 999,6 773,5 0,0

1433. 07509000000 Бюджет Горондівської сільської 
територіальної громади

32 346,6 16 955,7 0,0

1434. 07510000000 Бюджет Довжанської сільської 
територіальної громади

69 454,0 31 629,1 0,0

1435. 07511000000 Бюджет Зарічанської сільської 
територіальної громади

29 327,6 12 267,1 0,0

1436. 07512000000 Бюджет Кам’янської сільської 
територіальної громади

41 986,0 18 061,0 0,0

1437. 07513000000 Бюджет Керецьківської сільської 
територіальної громади

49 646,6 30 348,8 0,0

1438. 07514000000 Бюджет Косоньської сільської 
територіальної громади

21 828,2 4 978,2 0,0

1439. 07515000000 Бюджет Оноківської сільської 
територіальної громади

18 980,2 0,0 1 368,8

1440. 07516000000 Бюджет Холмківської сільської 
територіальної громади

39 832,9 0,0 25 789,1



стор.   658
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

1441. 07517000000 Бюджет Берегівської міської 
територіальної громади

148 146,9 21 340,0 0,0

1442. 07518000000 Бюджет Батівської селищної 
територіальної громади

47 699,0 18 735,6 0,0

1443. 07519000000 Бюджет Бедевлянської сільської 
територіальної громади

20 586,4 12 224,7 0,0

1444. 07520000000 Бюджет Білківської сільської 
територіальної громади

79 703,1 37 876,5 0,0

1445. 07521000000 Бюджет Богданської сільської 
територіальної громади

72 870,8 16 402,0 0,0

1446. 07522000000 Бюджет Буштинської селищної 
територіальної громади

80 120,4 49 339,5 0,0

1447. 07523000000 Бюджет Великоберезької сільської 
територіальної громади

26 425,8 9 833,7 0,0

1448. 07524000000 Бюджет Великобийганської 
сільської територіальної громади

17 158,1 10 619,4 0,0

1449. 07525000000 Бюджет Великобичківської 
селищної територіальної громади

136 970,7 48 091,2 0,0

1450. 07526000000 Бюджет Великодобронської 
сільської територіальної громади

37 644,9 21 121,2 0,0

1451. 07527000000 Бюджет Великолучківської 
сільської територіальної громади

69 869,8 34 677,8 0,0

1452. 07528000000 Бюджет Верхньокоропецької 
сільської територіальної громади

25 952,0 11 232,8 0,0

1453. 07529000000 Бюджет Вилоцької селищної 
територіальної громади

47 191,9 25 389,6 0,0

1454. 07530000000 Бюджет Виноградівської міської 
територіальної громади

211 152,2 31 994,5 0,0

1455. 07531000000 Бюджет Вишківської селищної 
територіальної громади

53 477,9 29 834,4 0,0

1456. 07532000000 Бюджет Воловецької селищної 
територіальної громади

36 898,9 1 426,0 0,0

1457. 07533000000 Бюджет Горінчівської сільської 
територіальної громади

62 419,7 23 153,9 0,0

1458. 07534000000 Бюджет Драгівської сільської 
територіальної громади

44 222,9 25 902,2 0,0

1459. 07535000000 Бюджет Дубівської селищної 
територіальної громади

91 723,6 33 955,5 0,0

1460. 07536000000 Бюджет Дубриницько-
Малоберезнянської сільської 
територіальної громади

27 716,2 10 130,5 0,0

1461. 07537000000 Бюджет Жденіївської селищної 
територіальної громади

22 904,6 7 760,6 0,0

1462. 07538000000 Бюджет Івановецької сільської 
територіальної громади

32 066,6 12 871,9 0,0

1463. 07539000000 Бюджет Колочавської сільської 
територіальної громади

54 203,7 16 250,4 0,0

1464. 07540000000 Бюджет Кольчинської селищної 
територіальної громади

27 623,0 6 787,0 0,0
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1465. 07541000000 Бюджет Королівської селищної 
територіальної громади

62 344,1 44 275,6 0,0

1466. 07542000000 Бюджет Костринської сільської 
територіальної громади

23 555,3 9 332,4 0,0

1467. 07543000000 Бюджет Міжгірської селищної 
територіальної громади

132 002,2 25 266,9 0,0

1468. 07544000000 Бюджет Неліпинської сільської 
територіальної громади

22 774,8 1 852,9 0,0

1469. 07545000000 Бюджет Нересницької сільської 
територіальної громади

147 431,4 57 959,7 0,0

1470. 07546000000 Бюджет Нижньоворітської 
сільської територіальної громади

48 230,0 17 935,4 0,0

1471. 07547000000 Бюджет Пийтерфолвівської 
сільської територіальної громади

61 028,0 34 107,4 0,0

1472. 07548000000 Бюджет Пилипецької сільської 
територіальної громади

30 964,1 12 816,8 0,0

1473. 07549000000 Бюджет Рахівської міської 
територіальної громади

115 392,2 18 668,4 0,0

1474. 07550000000 Бюджет Свалявської міської 
територіальної громади

97 391,3 17 885,1 0,0

1475. 07551000000 Бюджет Середнянської селищної 
територіальної громади

58 216,6 19 953,3 0,0

1476. 07552000000 Бюджет Синевирської сільської 
територіальної громади

37 780,0 10 941,2 0,0

1477. 07553000000 Бюджет Солотвинської селищної 
територіальної громади

98 627,2 68 011,5 0,0

1478. 07554000000 Бюджет Ставненської сільської 
територіальної громади

30 329,0 12 014,2 0,0

1479. 07555000000 Бюджет Сюртівської сільської 
територіальної громади

25 732,5 3 180,7 0,0

1480. 07556000000 Бюджет Тересвянської селищної 
територіальної громади

53 623,5 31 490,6 0,0

1481. 07557000000 Бюджет Тур'є-Реметівської 
сільської територіальної громади

84 412,6 28 787,7 0,0

1482. 07558000000 Бюджет Углянської сільської 
територіальної громади

50 004,8 20 269,4 0,0

1483. 07559000000 Бюджет Ужгородської міської 
територіальної громади

295 493,7 0,0 134 944,3

1484. 07560000000 Бюджет Усть-Чорнянської 
селищної територіальної громади

51 361,2 6 123,4 0,0

1485. 07561000000 Бюджет Хустської міської 
територіальної громади

282 297,5 86 333,5 0,0

1486. 07562000000 Бюджет Чинадіївської селищної 
територіальної громади

47 675,3 24 036,0 0,0

1487. 07563000000 Бюджет Чопської міської 
територіальної громади

41 448,1 0,0 5 742,0

1488. 07564000000 Бюджет Ясінянської селищної 
територіальної громади

110 477,9 28 076,6 0,0

1489. 08100000000 Обласний бюджет Запорізької 550 892,3 0,0 38 572,9 -2225- Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78) Враховано частково
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області Збільшити для Запорізької області обсяг освітньої 
субвенції для місцевих бюджетів Запорізької області на 45,8 
млн. грн. Відповідно до доведених соціальних стандартів на 
2022 рік мінімальна потреба на виплату заробітної плати з 
нарахуваннями педагогічним працівникам за рахунок коштів 
освітньої субвенції складає 4 508,2 млн. грн.

Джерелом фінансування вищезазначених додаткових 
витрат можуть бути перевищення доходів Національного 
банку України, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

-2226- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Збільшити обсяг освітньої субвенції для місцевих 

бюджетів Запорізької області на 45,8 млн. грн.
Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 

перевищення доходів Національного банку України, 
додаткові надходження від приватизації державного майна, 
залишки коштів загального та спеціального фондів 
державного бюджету на початок року, а також за рахунок 
збільшення дохідної частини та/або за рахунок збільшення 
частки ВВП, що розподіляється через Державний бюджет 
2022 року, до рівня 2021 року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

-2227- Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
Збільшити видатки за загальним фондом за бюджетною 

програмою «Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам» на 45.800 тис. грн. для місцевих 
бюджетів Запорізької області.

Джерелом покриття таких видатків пропонується 
визначити збільшення доходів за програмою «Кошти, 
що перераховуються Національним банком України 
відповідно до Закону України «Про Національний банк 
України» (КПКВК 21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

-2228- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/
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    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 збільшити видатки за бюджетною програмою 
КПКВК 2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам» збільшивши на 45.800 тис грн 
передбачивши ці кошти для місцевих бюджетів Запорізької 
області для покриття в 2022 році доведених соціальних 
стандартів заробітної плати з нарахуваннями для 
педагогічних працівників.

Збільшення доходів для балансування видатків за 
даною поправкою передбачається за рахунок: 
зменшення видатків за іншими статтями Державного 
бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з 
цією поправкою; збільшенні доходної частини бюджету 
внаслідок економічного розвитку в результаті 
прийняття законодавчих ініціатив, поданих народними 
депутатами фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді України. 

1490. 08501000000 Бюджет Берестівської сільської 
територіальної громади

14 237,5 4 152,0 0,0

1491. 08502000000 Бюджет Веселівської селищної 
територіальної громади

44 974,7 9 187,6 0,0

1492. 08503000000 Бюджет Комиш-Зорянської 
селищної територіальної громади

21 444,2 2 336,5 0,0

1493. 08504000000 Бюджет Преображенської сільської 
територіальної громади

14 409,5 4 565,1 0,0

1494. 08505000000 Бюджет Смирновської сільської 
територіальної громади

11 817,8 0,0 975,0

1495. 08506000000 Бюджет Воскресенської сільської 
територіальної громади

17 607,4 2 957,8 0,0

1496. 08507000000 Бюджет Долинської сільської 
територіальної громади

14 266,0 0,0 0,0

1497. 08508000000 Бюджет Приморської міської 
територіальної громади

64 704,6 22 522,9 0,0

1498. 08509000000 Бюджет Комишуваської селищної 
територіальної громади

39 099,2 18 950,3 0,0

1499. 08510000000 Бюджет Біленьківської сільської 
територіальної громади

32 932,6 8 640,6 0,0
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1500. 08513000000 Бюджет Малотокмачанської 
сільської територіальної громади

9 400,2 1 119,3 0,0

1501. 08514000000 Бюджет Осипенківської сільської 
територіальної громади

26 846,8 6 222,2 0,0

1502. 08516000000 Бюджет Таврійської сільської 
територіальної громади

12 314,1 4 547,9 0,0

1503. 08517000000 Бюджет Кам’янсько-Дніпровської 
міської територіальної громади

57 103,4 17 898,4 0,0

1504. 08518000000 Бюджет Оріхівської міської 
територіальної громади

53 668,4 5 283,5 0,0

1505. 08519000000 Бюджет Великобілозерської 
сільської територіальної громади

30 299,5 463,4 0,0

1506. 08520000000 Бюджет Чернігівської селищної 
територіальної громади

59 117,3 4 711,4 0,0

1507. 08521000000 Бюджет Гуляйпільської міської 
територіальної громади

60 265,1 5 177,9 0,0

1508. 08522000000 Бюджет Павлівської сільської 
територіальної громади

13 024,7 2 203,3 0,0

1509. 08523000000 Бюджет Широківської сільської 
територіальної громади

44 060,0 0,0 0,0

1510. 08524000000 Бюджет Водянської сільської 
територіальної громади

39 388,1 18 203,6 0,0

1511. 08526000000 Бюджет Новоуспенівської сільської 
територіальної громади

12 060,1 4 438,1 0,0

1512. 08527000000 Бюджет Чкаловської сільської 
територіальної громади

13 397,0 2 376,7 0,0

1513. 08528000000 Бюджет Петро-Михайлівської 
сільської територіальної громади

16 795,9 2 947,7 0,0

1514. 08529000000 Бюджет Воздвижівської сільської 
територіальної громади

13 217,3 0,0 1 037,2

1515. 08530000000 Бюджет Плодородненської 
сільської територіальної громади

11 113,2 2 361,4 0,0

1516. 08531000000 Бюджет Приазовської селищної 
територіальної громади

44 945,0 6 451,4 0,0

1517. 08532000000 Бюджет Кирилівської селищної 
територіальної громади

23 352,5 5 691,6 0,0

1518. 08533000000 Бюджет Якимівської селищної 
територіальної громади

86 447,6 17 970,0 0,0

1519. 08534000000 Бюджет Новобогданівської 
сільської територіальної громади

19 988,5 5 378,7 0,0

1520. 08535000000 Бюджет Благовіщенської сільської 
територіальної громади

17 089,3 7 664,3 0,0

1521. 08537000000 Бюджет Михайлівської селищної 
територіальної громади

53 999,3 17 338,9 0,0

1522. 08538000000 Бюджет Михайлівської сільської 
територіальної громади

20 679,4 4 572,5 0,0

1523. 08539000000 Бюджет Мирненської селищної 
територіальної громади

16 497,0 5 413,0 0,0

1524. 08541000000 Бюджет Олександрівської сільської 28 724,5 0,0 0,0
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територіальної громади
1525. 08542000000 Бюджет Роздольської сільської 

територіальної громади
28 024,5 5 071,4 0,0

1526. 08544000000 Бюджет Бердянської міської 
територіальної громади

198 714,9 74 901,1 0,0

1527. 08545000000 Бюджет Більмацької селищної 
територіальної громади

29 373,4 5 434,3 0,0

1528. 08546000000 Бюджет Новоолександрівської 
сільської територіальної громади

17 867,3 7 657,4 0,0

1529. 08547000000 Бюджет Пологівської міської 
територіальної громади

87 779,3 0,0 11 475,1

1530. 08548000000 Бюджет Розівської селищної 
територіальної громади

27 705,0 1 442,7 0,0

1531. 08549000000 Бюджет Андрівської сільської 
територіальної громади

14 721,0 3 241,3 0,0

1532. 08551000000 Бюджет Малинівської сільської 
територіальної громади

12 829,6 0,0 0,0

1533. 08552000000 Бюджет Новенської сільської 
територіальної громади

21 648,2 5 445,9 0,0

1534. 08554000000 Бюджет Семенівської сільської 
територіальної громади

37 001,9 0,0 488,9

1535. 08555000000 Бюджет Тернуватської селищної 
територіальної громади

11 497,0 135,1 0,0

1536. 08556000000 Бюджет Федорівської сільської 
територіальної громади

11 425,6 800,6 0,0

1537. 08557000000 Бюджет Андріївської селищної 
територіальної громади

26 047,2 4 684,4 0,0

1538. 08558000000 Бюджет Василівської міської 
територіальної громади

63 250,7 2 376,2 0,0

1539. 08559000000 Бюджет Вільнянської міської 
територіальної громади

55 595,1 0,0 0,0

1540. 08560000000 Бюджет Дніпрорудненської міської 
територіальної громади

51 025,2 15 337,3 0,0

1541. 08561000000 Бюджет Енергодарської міської 
територіальної громади

118 210,0 0,0 224 368,2

1542. 08562000000 Бюджет Запорізької міської 
територіальної громади

1 304 865,5 0,0 493 435,2

1543. 08563000000 Бюджет Коларівської сільської 
територіальної громади

20 988,2 4 176,1 0,0

1544. 08564000000 Бюджет Костянтинівської сільської 
територіальної громади

53 852,7 25 107,1 0,0

1545. 08565000000 Бюджет Кушугумської селищної 
територіальної громади

47 317,3 29 789,0 0,0

1546. 08566000000 Бюджет Малобілозерської 
сільської територіальної громади

36 067,6 0,0 55 028,0

1547. 08567000000 Бюджет Матвіївської сільської 
територіальної громади

23 515,9 2 163,6 0,0

1548. 08568000000 Бюджет Мелітопольської міської 
територіальної громади

272 472,4 57 936,7 0,0
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1549. 08569000000 Бюджет Михайло-Лукашівської 
сільської територіальної громади

19 062,4 4 138,2 0,0

1550. 08570000000 Бюджет Молочанської міської 
територіальної громади

35 750,5 4 637,1 0,0

1551. 08571000000 Бюджет Нововасилівської 
селищної територіальної громади

30 021,0 9 381,1 0,0

1552. 08572000000 Бюджет Новомиколаївської 
селищної територіальної громади

32 037,2 3 478,3 0,0

1553. 08573000000 Бюджет Степненської сільської 
територіальної громади

18 749,6 10 029,4 0,0

1554. 08574000000 Бюджет Степногірської селищної 
територіальної громади

24 107,6 14 513,8 0,0

1555. 08575000000 Бюджет Терпіннівської сільської 
територіальної громади

34 037,0 6 888,4 0,0

1556. 08576000000 Бюджет Токмацької міської 
територіальної громади

86 612,4 30 724,4 0,0

1557. 09100000000 Обласний бюджет Івано-
Франківської області

240 750,1 226 634,0 0,0

1558. 09501000000 Бюджет Верхнянської сільської 
територіальної громади

29 698,8 16 407,2 0,0

1559. 09502000000 Бюджет Печеніжинської селищної 
територіальної громади

63 259,2 31 414,4 0,0

1560. 09503000000 Бюджет Старобогородчанської 
сільської територіальної громади

17 620,9 10 953,0 0,0

1561. 09504000000 Бюджет Білоберізької сільської 
територіальної громади

55 359,1 14 264,9 0,0

1562. 09505000000 Бюджет Тлумацької міської 
територіальної громади

88 745,2 41 781,2 0,0

1563. 09506000000 Бюджет Більшівцівської селищної 
територіальної громади

19 964,6 12 785,1 0,0

1564. 09507000000 Бюджет Витвицької сільської 
територіальної громади

28 616,0 10 912,5 0,0

1565. 09508000000 Бюджет Космацької сільської 
територіальної громади

45 292,9 15 801,2 0,0

1566. 09509000000 Бюджет Матеївецької сільської 
територіальної громади

32 560,8 13 913,6 0,0

1567. 09510000000 Бюджет Нижньовербізької 
сільської територіальної громади

38 409,4 24 663,9 0,0

1568. 09511000000 Бюджет П’ядицької сільської 
територіальної громади

34 770,5 20 667,2 0,0

1569. 09512000000 Бюджет Олешанської сільської 
територіальної громади

38 991,7 15 554,3 0,0

1570. 09513000000 Бюджет Дзвиняцької сільської 
територіальної громади

31 190,2 16 380,3 0,0

1571. 09514000000 Бюджет Рожнівської сільської 
територіальної громади

41 085,6 23 786,2 0,0

1572. 09515000000 Бюджет Яблунівської селищної 
територіальної громади

65 487,4 28 951,6 0,0

1573. 09516000000 Бюджет Переріслянської сільської 33 584,8 17 783,5 0,0
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територіальної громади
1574. 09517000000 Бюджет Ланчинської селищної 

територіальної громади
33 100,5 21 620,5 0,0

1575. 09518000000 Бюджет Заболотівської селищної 
територіальної громади

63 696,6 35 380,8 0,0

1576. 09519000000 Бюджет Ямницької сільської 
територіальної громади

27 383,1 0,0 28 250,5

1577. 09520000000 Бюджет Брошнів-Осадської 
селищної територіальної громади

34 697,8 4 856,6 0,0

1578. 09521000000 Бюджет Войнилівської селищної 
територіальної громади

26 162,6 17 985,6 0,0

1579. 09522000000 Бюджет Делятинської селищної 
територіальної громади

90 580,4 32 537,0 0,0

1580. 09523000000 Бюджет Спаської сільської 
територіальної громади

31 877,2 11 007,6 0,0

1581. 09524000000 Бюджет Загвіздянської сільської 
територіальної громади

19 459,3 7 367,6 0,0

1582. 09525000000 Бюджет Угринівської сільської 
територіальної громади

14 406,1 4 133,2 0,0

1583. 09526000000 Бюджет Букачівської селищної 
територіальної громади

12 915,4 8 118,2 0,0

1584. 09527000000 Бюджет Вигодської селищної 
територіальної громади

88 338,7 19 463,1 0,0

1585. 09528000000 Бюджет Коршівської сільської 
територіальної громади

27 471,7 15 577,7 0,0

1586. 09529000000 Бюджет Новицької сільської 
територіальної громади

41 824,3 27 781,8 0,0

1587. 09530000000 Бюджет Коломийської міської 
територіальної громади

174 216,7 0,0 0,0

1588. 09531000000 Бюджет Калуської міської 
територіальної громади

202 026,8 0,0 0,0

1589. 09532000000 Бюджет Долинської міської 
територіальної громади

182 874,5 0,0 0,0

1590. 09533000000 Бюджет Івано-Франківської міської 
територіальної громади

627 857,4 0,0 71 720,1

1591. 09534000000 Бюджет Гвіздецької селищної 
територіальної громади

21 007,8 12 996,5 0,0

1592. 09535000000 Бюджет Дубівської сільської 
територіальної громади

32 441,7 11 682,6 0,0

1593. 09536000000 Бюджет Єзупільської селищної 
територіальної громади

19 785,8 13 433,5 0,0

1594. 09538000000 Бюджет Пасічнянської сільської 
територіальної громади

95 056,0 29 723,3 0,0

1595. 09539000000 Бюджет Підгайчиківської сільської 
територіальної громади

17 018,9 6 796,3 0,0

1596. 09540000000 Бюджет Богородчанської селищної 
територіальної громади

101 696,9 15 766,4 0,0

1597. 09541000000 Бюджет Болехівської міської 
територіальної громади

81 112,4 24 627,5 0,0
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1598. 09542000000 Бюджет Бурштинської міської 
територіальної громади

58 704,7 0,0 0,0

1599. 09543000000 Бюджет Верховинської селищної 
територіальної громади

121 580,2 24 526,5 0,0

1600. 09544000000 Бюджет Ворохтянської селищної 
територіальної громади

25 863,7 5 997,4 0,0

1601. 09545000000 Бюджет Галицької міської 
територіальної громади

69 325,4 15 797,0 0,0

1602. 09546000000 Бюджет Городенківської міської 
територіальної громади

132 221,3 51 705,5 0,0

1603. 09547000000 Бюджет Дубовецької сільської 
територіальної громади

21 670,4 3 768,7 0,0

1604. 09548000000 Бюджет Зеленської сільської 
територіальної громади

9 834,6 3 435,5 0,0

1605. 09549000000 Бюджет Косівської міської 
територіальної громади

135 232,1 34 414,0 0,0

1606. 09550000000 Бюджет Кутської селищної 
територіальної громади

49 240,6 31 344,7 0,0

1607. 09551000000 Бюджет Лисецької селищної 
територіальної громади

22 066,5 7 755,4 0,0

1608. 09552000000 Бюджет Надвірнянської міської 
територіальної громади

163 442,0 0,0 0,0

1609. 09553000000 Бюджет Обертинської селищної 
територіальної громади

26 587,0 14 716,5 0,0

1610. 09554000000 Бюджет Отинійської селищної 
територіальної громади

65 348,4 39 034,9 0,0

1611. 09555000000 Бюджет Перегінської селищної 
територіальної громади

106 162,3 41 775,1 0,0

1612. 09556000000 Бюджет Поляницької сільської 
територіальної громади

32 711,5 0,0 237,1

1613. 09557000000 Бюджет Рогатинської міської 
територіальної громади

95 458,2 22 517,6 0,0

1614. 09558000000 Бюджет Рожнятівської селищної 
територіальної громади

74 916,1 22 169,0 0,0

1615. 09559000000 Бюджет Снятинської міської 
територіальної громади

135 676,1 47 032,4 0,0

1616. 09560000000 Бюджет Солотвинської селищної 
територіальної громади

129 557,6 48 751,8 0,0

1617. 09561000000 Бюджет Тисменицької міської 
територіальної громади

86 895,8 38 162,7 0,0

1618. 09562000000 Бюджет Чернелицької селищної 
територіальної громади

21 189,6 9 843,9 0,0

1619. 09563000000 Бюджет Яремчанської міської 
територіальної громади

61 919,9 4 360,0 0,0

1620. 10100000000 Обласний бюджет Київської 
області

314 381,7 0,0 249 510,9

1621. 10501000000 Бюджет Калитянської селищної 
територіальної громади

38 947,1 6 120,1 0,0

1622. 10502000000 Бюджет Пісківської селищної 26 405,6 0,0 0,0
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територіальної громади
1623. 10503000000 Бюджет Медвинської сільської 

територіальної громади
13 338,3 2 158,3 0,0

1624. 10504000000 Бюджет Великодимерської 
селищної територіальної громади

113 559,6 0,0 0,0

1625. 10505000000 Бюджет Дівичківської сільської 
територіальної громади

17 313,5 0,0 3 699,9

1626. 10506000000 Бюджет Фурсівської сільської 
територіальної громади

32 658,5 4 619,7 0,0

1627. 10507000000 Бюджет Узинської міської 
територіальної громади

63 433,7 18 144,2 0,0

1628. 10508000000 Бюджет Тетіївської міської 
територіальної громади

111 325,6 9 042,4 0,0

1629. 10509000000 Бюджет Студениківської сільської 
територіальної громади

24 559,8 0,0 15 495,6

1630. 10510000000 Бюджет Баришівської селищної 
територіальної громади

103 428,0 0,0 0,0

1631. 10511000000 Бюджет Бородянської селищної 
територіальної громади

81 096,3 14 932,5 0,0

1632. 10512000000 Бюджет Ковалівської сільської 
територіальної громади

25 671,8 0,0 8 338,7

1633. 10513000000 Бюджет Миронівської міської 
територіальної громади

116 158,2 0,0 51 116,2 -2229- Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
Внести такі зміни: реверсну дотацію з місцевого бюджету 

Миронівської міської територіальної громади Київської 
області (код бюджету 10513000000) у сумі 5.000 залишити в 
місцевому бюджеті громади. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1634. 10514000000 Бюджет Березанської міської 
територіальної громади

65 691,8 0,0 0,0

1635. 10515000000 Бюджет Бучанської міської 
територіальної громади

177 455,2 18 409,9 0,0

1636. 10516000000 Бюджет Ржищівської міської 
територіальної громади

40 696,9 6 472,7 0,0

1637. 10517000000 Бюджет Обухівської міської 
територіальної громади

146 068,8 0,0 62 141,7

1638. 10518000000 Бюджет Богуславської міської 
територіальної громади

68 923,5 10 762,2 0,0

1639. 10519000000 Бюджет Глевахівської селищної 
територіальної громади

53 796,1 0,0 5 997,7

1640. 10520000000 Бюджет Ташанської сільської 
територіальної громади

13 695,0 0,0 15 104,3

1641. 10521000000 Бюджет Томашівської сільської 
територіальної громади

15 793,4 0,0 564,6

1642. 10522000000 Бюджет Циблівської сільської 
територіальної громади

19 695,1 340,9 0,0

1643. 10523000000 Бюджет Зазимської сільської 
територіальної громади

45 434,4 0,0 0,0

1644. 10524000000 Бюджет Калинівської селищної 
територіальної громади

32 222,1 0,0 42 836,1

1645. 10525000000 Бюджет Бишівської сільської 31 003,9 1 799,8 0,0
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територіальної громади
1646. 10526000000 Бюджет Білогородської сільської 

територіальної громади
90 032,6 0,0 15 968,6

1647. 10527000000 Бюджет Білоцерківської міської 
територіальної громади

403 905,1 0,0 0,0

1648. 10528000000 Бюджет Бориспільської міської 
територіальної громади

223 467,4 0,0 46 612,1

1649. 10529000000 Бюджет Борщагівської сільської 
територіальної громади

110 710,3 0,0 129 092,1

1650. 10530000000 Бюджет Боярської міської 
територіальної громади

162 544,5 0,0 74 273,2

1651. 10531000000 Бюджет Броварської міської 
територіальної громади

312 806,7 0,0 81 234,5

1652. 10532000000 Бюджет Васильківської міської 
територіальної громади

122 012,0 0,0 786,5

1653. 10533000000 Бюджет Вишгородської міської 
територіальної громади

102 288,1 0,0 57 280,1

1654. 10534000000 Бюджет Вишневої міської 
територіальної громади

145 946,5 0,0 89 640,3

1655. 10535000000 Бюджет Володарської селищної 
територіальної громади

57 425,2 0,0 0,0

1656. 10536000000 Бюджет Вороньківської сільської 
територіальної громади

43 625,2 0,0 3 208,7

1657. 10537000000 Бюджет Гатненської сільської 
територіальної громади

27 516,9 7 647,1 0,0

1658. 10538000000 Бюджет Гірської сільської 
територіальної громади

25 896,6 0,0 120 097,8

1659. 10539000000 Бюджет Гостомельської селищної 
територіальної громади

51 860,5 0,0 42 529,7

1660. 10540000000 Бюджет Гребінківської селищної 
територіальної громади

40 976,8 5 777,4 0,0

1661. 10541000000 Бюджет Димерської селищної 
територіальної громади

75 424,2 19 763,7 0,0 -2230- Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка 
№96)

У Додатку 5 збільшити базову дотацію бюджету 
Димерської селищної територіальної громади код бюджету 
10541000000 до 46.763,7 тис. грн. Визначити джерелом 
покриття додаткових витрат збільшення доходів Державного 
бюджету України на 2022 рік, а саме внести до Додатку 1 такі 
зміни: збільшити доходи Державного бюджету за такими 
кодами: 14020200 "Лікеро-горілчана продукція" до 
10.469.000,0 тис. грн, 14020600 "Тютюн та тютюнові вироби, 
рідини, що використовуються в електронних сигаретах" до 
55.924.000,0 тис. грн, 14021900 "Пальне" до 15.870.123,0 тис. 
грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2231- Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка 
№96)
    Н.д.Мотовиловець А.В. (Реєстр.картка №315)

У додатку 5 до законопроекту збільшити базову дотацію 
бюджету Димерської селищної територіальної громади код 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/
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бюджету 10541000000 на 27.000 тис. грн до 46.763, 7 тис. грн.
Визначити джерелом покриття вищезазначених 

додаткових витрат збільшення доходів Державного бюджету 
України на 2022 рік, внісши до Додатку 1 такі зміни: доходи 
Державного бюджету за кодом 14020200 "Лікеро-горілчана 
продукція" збільшити до 10.469.000 тис. грн; доходи 
Державного бюджету за кодом 14020600 "Тютюн та тютюнові 
вироби, рідини, що використовуються в електронних 
сигаретах" збільшити до 55.924.000 тис. грн; доходи 
Державного бюджету за кодом 14021900 "Пальне" збільшити 
до 15.870.123 тис. грн. Зазначені пропозиції збільшення 
доходів Державного бюджету України на 2022 рік 
обґрунтовуються тим, що у 2022 році розпочне роботу Бюро 
економічної безпеки, завданням якого є запобігання, 
виявлення, припинення, розслідування кримінальних 
правопорушень, що посягають на функціонування економіки 
держави. За оцінками Економічної експертної платформи 
через ухиляння платниками податку від сплати акцизного 
податку бюджет України щорічно втрачає близько: 3,7 млрд 
грн від недонадходжень акцизного податку за пальне, 5,5 
млрд грн від недонадходжень акцизного податку за 
тютюнові вироби, 8 млрд грн від недонадходжень акцизного 
податку за алкогольні напої. Запобігання новоствореним 
Бюро економічної безпеки злочинам по ухилянню від сплати 
акцизного податку таким чином може дозволити додатково 
збільшити надходження до державного бюджету на 17,2 
млрд грн. Зважаючи на тимчасову неповну кадрову 
комплектацію Бюро, пропоную закласти до Бюджету 2022 
року збільшення планових надходжень у обсязі, що становить 
половину від вищезазначеного потенційного обсягу 
додаткових надходжень. 

1662. 10542000000 Бюджет Дмитрівської сільської 
територіальної громади

47 451,0 0,0 1 775,9

1663. 10543000000 Бюджет Згурівської селищної 
територіальної громади

59 241,5 0,0 8 107,3

1664. 10544000000 Бюджет Золочівської сільської 
територіальної громади

27 929,4 0,0 0,0

1665. 10545000000 Бюджет Іванківської селищної 
територіальної громади

101 517,7 0,0 14 328,6

1666. 10546000000 Бюджет Ірпінської міської 
територіальної громади

184 074,1 0,0 0,0

1667. 10547000000 Бюджет Кагарлицької міської 
територіальної громади

75 341,0 0,0 0,0

1668. 10548000000 Бюджет Калинівської селищної 
територіальної громади

61 157,0 0,0 26 561,4

1669. 10549000000 Бюджет Кожанської селищної 
територіальної громади

25 818,5 7 716,2 0,0

1670. 10550000000 Бюджет Козинської селищної 
територіальної громади

28 798,6 0,0 3 797,9

1671. 10551000000 Бюджет Коцюбинської селищної 35 406,4 29 184,9 0,0
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територіальної громади
1672. 10552000000 Бюджет Макарівської селищної 

територіальної громади
118 966,7 0,0 36 292,1

1673. 10553000000 Бюджет Маловільшанської 
сільської територіальної громади

34 724,7 8 388,6 0,0

1674. 10554000000 Бюджет Немішаївської селищної 
територіальної громади

50 653,0 17 010,8 0,0

1675. 10555000000 Бюджет Переяславської міської 
територіальної громади

93 008,1 0,0 4 911,5 -2232- Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
Внести такі зміни: реверсну дотацію з місцевого бюджету 

Переяславської міської територіальної громади Київської 
області (код бюджету 10555000000) у сумі 4.911,5 залишити в 
місцевому бюджеті громади. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1676. 10556000000 Бюджет Петрівської сільської 
територіальної громади

53 581,5 0,0 13 362,5

1677. 10557000000 Бюджет Пірнівської сільської 
територіальної громади

28 273,3 5 555,9 0,0

1678. 10558000000 Бюджет Поліської селищної 
територіальної громади

26 082,2 4 352,4 0,0

1679. 10559000000 Бюджет Пристоличної сільської 
територіальної громади

59 059,4 0,0 60 255,0

1680. 10560000000 Бюджет Рокитнянської селищної 
територіальної громади

93 304,0 0,0 0,0

1681. 10561000000 Бюджет Сквирської міської 
територіальної громади

99 506,8 0,0 0,0

1682. 10562000000 Бюджет Славутицької міської 
територіальної громади

46 953,4 0,0 51 612,6 -2233- Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка 
№96)

Збільшивши розмір додаткової дотації бюджету 
Славутицької міської територіальної громади (код 
10562000000) на 114.380,7 тис. грн. Пропозицію пропонується 
забезпечити за рахунок збільшення надходжень акцизного 
податку з вироблених в Україні лікеро-горілчаної продукції, 
тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються 
в електронних сигаретах, пального. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1683. 10563000000 Бюджет Ставищенської селищної 
територіальної громади

75 329,8 0,0 0,0

1684. 10564000000 Бюджет Таращанської міської 
територіальної громади

90 229,0 4 051,2 0,0

1685. 10565000000 Бюджет Української міської 
територіальної громади

55 523,9 0,0 16 850,6

1686. 10566000000 Бюджет Фастівської міської 
територіальної громади

171 799,0 0,0 0,0

1687. 10567000000 Бюджет Феодосіївської сільської 
територіальної громади

45 943,3 0,0 1 654,2

1688. 10568000000 Бюджет Чабанівської селищної 
територіальної громади

22 296,6 0,0 12 704,5

1689. 10569000000 Бюджет Яготинської міської 
територіальної громади

97 291,9 0,0 3 890,2 -2234- Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
Внести такі зміни: реверсну дотацію з місцевого бюджету 

Яготинськоської міської територіальної громади Київської 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
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області (код бюджету 10569000000) у сумі 3.890,2 залишити в 
місцевому бюджеті громади. 

розподілу такої дотації/

1690. 11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської 
області

220 730,4 40 452,6 0,0

1691. 11501000000 Бюджет Бобринецької міської 
територіальної громади

31 139,3 6 529,4 0,0

1692. 11502000000 Бюджет Маловисківської міської 
територіальної громади

42 234,9 0,0 0,0

1693. 11503000000 Бюджет Новоукраїнської міської 
територіальної громади

55 858,6 745,4 0,0

1694. 11504000000 Бюджет Великоандрусівської 
сільської територіальної громади

30 984,9 4 607,5 0,0

1695. 11505000000 Бюджет Соколівської сільської 
територіальної громади

32 701,5 0,0 2 439,3

1696. 11506000000 Бюджет Ганнівської сільської 
територіальної громади

14 694,7 0,0 366,6

1697. 11507000000 Бюджет Великосеверинівської 
сільської територіальної громади

21 736,2 0,0 0,0

1698. 11508000000 Бюджет Тишківської сільської 
територіальної громади

15 502,9 0,0 0,0

1699. 11509000000 Бюджет Катеринівської сільської 
територіальної громади

20 220,4 0,0 0,0

1700. 11510000000 Бюджет Первозванівської сільської 
територіальної громади

33 100,5 0,0 7 011,5

1701. 11511000000 Бюджет Компаніївської селищної 
територіальної громади

68 809,1 0,0 0,0

1702. 11512000000 Бюджет Смолінської селищної 
територіальної громади

34 853,1 0,0 0,0

1703. 11513000000 Бюджет Помічнянської міської 
територіальної громади

28 566,1 0,0 8 033,0

1704. 11514000000 Бюджет Дмитрівської сільської 
територіальної громади

23 104,1 1 706,0 0,0

1705. 11515000000 Бюджет Новопразької селищної 
територіальної громади

22 972,8 4 492,8 0,0

1706. 11516000000 Бюджет Приютівської селищної 
територіальної громади

45 501,6 139,3 0,0

1707. 11517000000 Бюджет Добровеличківської 
селищної територіальної громади

60 540,5 0,0 0,0

1708. 11518000000 Бюджет Мар’янівської сільської 
територіальної громади

21 278,1 0,0 2 721,4

1709. 11519000000 Бюджет Піщанобрідської сільської 
територіальної громади

24 956,3 0,0 0,0

1710. 11520000000 Бюджет Попельнастівської 
сільської територіальної громади

34 126,6 0,0 523,4

1711. 11521000000 Бюджет Петрівської селищної 
територіальної громади

66 355,2 0,0 6 929,6

1712. 11523000000 Бюджет Глодоської сільської 
територіальної громади

13 725,5 305,1 0,0

1713. 11524000000 Бюджет Гурівської сільської 19 650,9 0,0 0,0
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територіальної громади
1714. 11525000000 Бюджет Злинської сільської 

територіальної громади
19 975,6 4 139,9 0,0

1715. 11528000000 Бюджет Кропивницької міської 
територіальної громади

493 289,1 0,0 97 635,3

1716. 11529000000 Бюджет Аджамської сільської 
територіальної громади

18 499,8 0,0 0,0

1717. 11530000000 Бюджет Благовіщенської міської 
територіальної громади

84 569,1 16 192,7 0,0

1718. 11531000000 Бюджет Вільшанської селищної 
територіальної громади

36 998,2 7 303,5 0,0

1719. 11532000000 Бюджет Гайворонської міської 
територіальної громади

65 360,4 18 814,9 0,0

1720. 11533000000 Бюджет Голованівської селищної 
територіальної громади

47 791,6 0,0 0,0

1721. 11534000000 Бюджет Долинської міської 
територіальної громади

80 887,5 10 702,5 0,0

1722. 11535000000 Бюджет Заваллівської селищної 
територіальної громади

28 082,8 14 315,7 0,0

1723. 11536000000 Бюджет Знам'янської міської 
територіальної громади

82 428,3 0,0 32 264,0

1724. 11537000000 Бюджет Кетрисанівської сільської 
територіальної громади

56 613,4 10 305,1 0,0

1725. 11538000000 Бюджет Надлацької сільської 
територіальної громади

12 552,2 3 240,1 0,0

1726. 11539000000 Бюджет Новгородківської 
селищної територіальної громади

52 449,5 0,0 0,0

1727. 11540000000 Бюджет Новоархангельської 
селищної територіальної громади

52 914,1 310,9 0,0

1728. 11541000000 Бюджет Новомиргородської 
міської територіальної громади

83 381,7 5 048,2 0,0

1729. 11542000000 Бюджет Олександрівської 
селищної територіальної громади

100 275,2 0,0 0,0

1730. 11543000000 Бюджет Олександрійської міської 
територіальної громади

178 743,3 71 090,0 0,0

1731. 11544000000 Бюджет Онуфріївської селищної 
територіальної громади

58 514,7 7 682,5 0,0

1732. 11545000000 Бюджет Пантаївської селищної 
територіальної громади

12 529,0 6 510,6 0,0

1733. 11546000000 Бюджет Перегонівської сільської 
територіальної громади

12 111,9 3 683,2 0,0

1734. 11547000000 Бюджет Підвисоцької сільської 
територіальної громади

16 512,1 4 215,0 0,0

1735. 11548000000 Бюджет Побузької селищної 
територіальної громади

31 580,5 0,0 2 618,9

1736. 11549000000 Бюджет Рівнянської сільської 
територіальної громади

36 166,3 3 515,2 0,0

1737. 11550000000 Бюджет Світловодської міської 
територіальної громади

100 267,6 9 714,4 0,0
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1738. 11551000000 Бюджет Суботцівської сільської 
територіальної громади

49 072,6 0,0 0,0

1739. 11552000000 Бюджет Устинівської селищної 
територіальної громади

48 518,2 0,0 0,0

1740. 12100000000 Обласний бюджет Луганської 
області

140 620,0 187 422,2 0,0

1741. 12501000000 Бюджет Білокуракинської 
селищної територіальної громади

47 848,8 17 152,5 0,0

1742. 12502000000 Бюджет Новопсковської селищної 
територіальної громади

69 042,1 23 599,1 0,0

1743. 12503000000 Бюджет Чмирівської сільської 
територіальної громади

25 158,4 20 308,7 0,0

1744. 12504000000 Бюджет Троїцької селищної 
територіальної громади

47 837,8 0,0 0,0

1745. 12505000000 Бюджет Біловодської селищної 
територіальної громади

67 726,6 98 378,0 0,0

1746. 12506000000 Бюджет Красноріченської 
селищної територіальної громади

15 620,7 12 519,3 0,0

1747. 12508000000 Бюджет Нижньодуванської 
селищної територіальної громади

13 887,5 2 171,3 0,0

1748. 12509000000 Бюджет Лозно-Олександрівської 
селищної територіальної громади

15 167,9 1 349,5 0,0

1749. 12510000000 Бюджет Шульгинської сільської 
територіальної громади

14 561,9 6 559,3 0,0

1750. 12511000000 Бюджет Марківської селищної 
територіальної громади

46 668,8 63 650,2 0,0

1751. 12515000000 Бюджет Коломийчиської сільської 
територіальної громади

11 482,7 1 133,5 0,0

1752. 12516000000 Бюджет Білолуцької селищної 
територіальної громади

28 658,3 14 972,6 0,0

1753. 12517000000 Бюджет Гірської міської 
територіальної громади

43 631,2 20 346,1 0,0

1754. 12518000000 Бюджет Кремінської міської 
територіальної громади

51 022,6 46 460,9 0,0

1755. 12519000000 Бюджет Лисичанської міської 
територіальної громади

193 752,0 104 817,8 0,0

1756. 12520000000 Бюджет Міловської селищної 
територіальної громади

42 118,4 47 038,8 0,0

1757. 12521000000 Бюджет Нижньотеплівської 
сільської територіальної громади

20 543,6 10 348,2 0,0

1758. 12522000000 Бюджет Новоайдарської селищної 
територіальної громади

51 820,8 32 056,0 0,0

1759. 12523000000 Бюджет Попаснянської міської 
територіальної громади

45 115,2 1 824,8 0,0

1760. 12524000000 Бюджет Рубіжанської міської 
територіальної громади

100 082,1 19 646,6 0,0

1761. 12525000000 Бюджет Сватівської міської 
територіальної громади

70 182,1 15 422,7 0,0

1762. 12526000000 Бюджет Сєвєродонецької міської 216 161,2 0,0 21 974,2
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територіальної громади
1763. 12527000000 Бюджет Станично-Луганської 

селищної територіальної громади
41 709,5 48 889,2 0,0

1764. 12528000000 Бюджет Старобільської міської 
територіальної громади

87 114,2 28 063,2 0,0

1765. 12529000000 Бюджет Широківської сільської 
територіальної громади

22 986,5 10 739,1 0,0

1766. 12530000000 Бюджет Щастинської міської 
територіальної громади

35 728,0 18 688,4 0,0

1767. 13100000000 Обласний бюджет Львівської 
області

523 072,7 0,0 0,0 -2235- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Збільшити обсяг освітньої субвенції для місцевих 

бюджетів Львівщини на 125.069,4 тис.грн. та визначити в 
обсязі 7.435.469,6 тис. гривень та за кодом КПКВК 2211190 
«Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам» цифри «108.043.838,1» замінити на цифри 
«108.168.907,5» (головний розпорядник коштів Міносвіти) 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

-2236- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
Збільшити обсяг освітньої субвенції для місцевих 

бюджетів Львівщини на 125.069,4 тис.грн. та визначити в 
обсязі 7.435.469,6 тис. гривень та за кодом КПКВК 2211190 
«Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам» цифри «108.043.838,1» замінити на цифри 
«108.168.907,5» (головний розпорядник коштів Міносвіти) 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

-2237- Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
Збільшити обсяг освітньої субвенції для місцевих 

бюджетів Львівщини на 125.069,4 тис.грн. та визначити в 
обсязі 7.435.469,6 тис. гривень та за кодом КПКВК 2211190 
«Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам» цифри «108.043.838,1» замінити на цифри 
«108.168.907,5» (головний розпорядник коштів Міносвіти) 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

-2238- Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
Збільшити обсяг освітньої субвенції для місцевих 

бюджетів Львівщини на 125.069,4 тис.грн. та визначити в 
обсязі 7.435.469,6 тис. гривень та за кодом КПКВК 2211190 
«Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам» цифри «108.043.838,1» замінити на цифри 
«108.168.907,5» (головний розпорядник коштів Міносвіти) 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

-2239- Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
Збільшити обсяг освітньої субвенції для місцевих 

бюджетів Львівщини на 125.069,4 тис.грн. та визначити в 
обсязі 7.435.469,6 тис. гривень та за кодом КПКВК 2211190 
«Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам» цифри «108.043.838,1» замінити на цифри 
«108.168.907,5» (головний розпорядник коштів Міносвіти) 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

-2240- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
Збільшити обсяг освітньої субвенції для місцевих 

бюджетів Львівщини на 125.069,4 тис.грн. та визначити в 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
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обсязі 7.435.469,6 тис. гривень та за кодом КПКВК 2211190 
«Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам» цифри «108.043.838,1» замінити на цифри 
«108.168.907,5» (головний розпорядник коштів Міносвіти)

Джерелом додаткових видатків можуть бути податкові 
надходження, доходи НБУ, а також залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на 
початок календарного року. 

розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

-2241- Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
Збільшити обсяг освітньої субвенції для місцевих 

бюджетів Львівщини на 125.069,4 тис.грн. та визначити в 
обсязі 7.435.469,6 тис. гривень та за кодом КПКВК 2211190 
«Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам» цифри «108.043.838,1» замінити на цифри 
«108.168.907,5» (головний розпорядник коштів Міносвіти) 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

-2242- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
Збільшити обсяг освітньої субвенції для місцевих 

бюджетів Львівщини на 125.069,4 тис.грн. та визначити в 
обсязі 7.435.469,6 тис. гривень та за кодом КПКВК 2211190 
«Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам» цифри «108.043.838,1» замінити на цифри 
«108.168.907,5» (головний розпорядник коштів Міносвіти)

Збільшити на відповідну суму доходи державного 
бюджету від надходжень податку на додану вартість з 
ввезених на митну території України товарів (код 14070000) 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

-2243- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)

Збільшити Міжбюджетні трансферти (Освітня субвенція, 
базова та реверсна дотації) на 2022 рік з державного бюджету 
бюджету Львівської області у сумі 125.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1768. 13502000000 Бюджет Бісковицької сільської 
територіальної громади

64 101,8 31 164,5 0,0

1769. 13505000000 Бюджет Гніздичівської селищної 
територіальної громади

21 028,6 6 019,5 0,0

1770. 13508000000 Бюджет Заболотцівської сільської 
територіальної громади

22 416,2 2 791,7 0,0

1771. 13511000000 Бюджет Новокалинівської міської 
територіальної громади

36 755,4 7 270,9 0,0

1772. 13514000000 Бюджет Тростянецької сільської 
територіальної громади

27 049,9 7 146,3 0,0

1773. 13516000000 Бюджет Ходорівської міської 
територіальної громади

75 219,4 29 117,2 0,0

1774. 13517000000 Бюджет Мостиської міської 
територіальної громади

120 383,2 34 162,3 0,0

1775. 13518000000 Бюджет Судововишнянської 
міської територіальної громади

36 347,1 20 429,6 0,0
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1776. 13520000000 Бюджет Давидівської сільської 
територіальної громади

58 101,4 7 497,1 0,0

1777. 13521000000 Бюджет Жовтанецької сільської 
територіальної громади

44 219,9 0,0 0,0 -2244- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Збільшити обсяг освітньої субвенції для бюджету 

Жовтанецької сільської територіальної громади Львівської 
області громади цифри «44.219,9» замінити цифрами 
«44.550,4» 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1778. 13522000000 Бюджет Шегинівської сільської 
територіальної громади

36 074,5 4 902,4 0,0

1779. 13523000000 Бюджет Великолюбінської 
селищної територіальної громади

28 830,1 12 195,8 0,0

1780. 13525000000 Бюджет Розвадівської сільської 
територіальної громади

37 983,7 14 729,6 0,0

1781. 13527000000 Бюджет Підберізцівської сільської 
територіальної громади

24 667,6 10 438,3 0,0

1782. 13528000000 Бюджет Солонківської сільської 
територіальної громади

43 517,1 0,0 3 976,7

1783. 13529000000 Бюджет Щирецької селищної 
територіальної громади

31 786,4 16 751,7 0,0

1784. 13530000000 Бюджет Рудківської міської 
територіальної громади

77 097,8 39 956,5 0,0

1785. 13531000000 Бюджет Славської селищної 
територіальної громади

81 400,6 0,0 50 357,4

1786. 13532000000 Бюджет Великомостівської міської 
територіальної громади

60 526,6 8 191,2 0,0

1787. 13534000000 Бюджет Кам’янка-Бузької міської 
територіальної громади

62 103,3 0,0 612,2

1788. 13535000000 Бюджет Мурованської сільської 
територіальної громади

25 483,8 3 366,2 0,0

1789. 13536000000 Бюджет Бібрської міської 
територіальної громади

56 038,1 19 544,2 0,0

1790. 13537000000 Бюджет Зимноводівської сільської 
територіальної громади

58 945,0 25 636,1 0,0

1791. 13538000000 Бюджет Лопатинської селищної 
територіальної громади

35 550,9 18 340,5 0,0 -2245- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Збільшити обсяг освітньої субвенції для бюджету 

Лопатинської селищної територіальної громади Львівської 
області громади цифри «35.550,9» замінити цифрами 
«38.611,28» 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1792. 13539000000 Бюджет Меденицької селищної 
територіальної громади

54 812,0 27 507,8 0,0

1793. 13540000000 Бюджет Радехівської міської 
територіальної громади

121 271,4 1 074,8 0,0 -2246- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Збільшити обсяг освітньої субвенції для бюджету 

Радехівської територіальної громади Львівської області 
громади цифри «121.271,4» замінити цифрами «128.562,1» 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
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субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1794. 13542000000 Бюджет Белзької міської 
територіальної громади

43 584,1 2 310,1 0,0

1795. 13543000000 Бюджет Боринської селищної 
територіальної громади

105 821,1 42 095,8 0,0

1796. 13544000000 Бюджет Бориславської міської 
територіальної громади

101 554,3 22 146,7 0,0

1797. 13545000000 Бюджет Бродівської міської 
територіальної громади

126 220,4 0,0 0,0 -2247- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Збільшити обсяг освітньої субвенції для бюджету 

Бродівської міської територіальної громади Львівської 
області громади цифри «126.220,4» замінити цифрами 
«132.201,467» 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1798. 13546000000 Бюджет Буської міської 
територіальної громади

110 023,8 16 439,0 0,0 -2248- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Збільшити обсяг освітньої субвенції для бюджету Буської 

міської територіальної громади Львівської області громади 
цифри «110.023,8» замінити цифрами «114.142,7» 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1799. 13547000000 Бюджет Глинянської міської 
територіальної громади

32 729,6 10 701,9 0,0

1800. 13548000000 Бюджет Городоцької міської 
територіальної громади

130 354,3 3 122,0 0,0

1801. 13549000000 Бюджет Грабовецько-Дулібівської 
сільської територіальної громади

36 773,0 14 710,0 0,0

1802. 13550000000 Бюджет Добромильської міської 
територіальної громади

47 818,1 33 909,6 0,0

1803. 13551000000 Бюджет Добросинсько-
Магерівської селищної 
територіальної громади

56 245,3 27 891,0 0,0

1804. 13552000000 Бюджет Добротвірської селищної 
територіальної громади

29 662,8 0,0 0,0

1805. 13553000000 Бюджет Дрогобицької міської 
територіальної громади

253 337,5 110 409,7 0,0

1806. 13554000000 Бюджет Жидачівської міської 
територіальної громади

54 660,8 0,0 0,0

1807. 13555000000 Бюджет Жовківської міської 
територіальної громади

117 930,1 20 076,5 0,0

1808. 13556000000 Бюджет Журавненської селищної 
територіальної громади

34 389,2 20 801,4 0,0

1809. 13557000000 Бюджет Золочівської міської 
територіальної громади

135 683,4 10 904,5 0,0

1810. 13558000000 Бюджет Івано-Франківської 
селищної територіальної громади

70 945,7 0,0 2 535,2
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1811. 13559000000 Бюджет Козівської сільської 
територіальної громади

59 051,5 16 790,6 0,0

1812. 13560000000 Бюджет Комарнівської міської 
територіальної громади

39 656,7 16 923,4 0,0

1813. 13561000000 Бюджет Красненської селищної 
територіальної громади

58 573,5 20 240,1 0,0

1814. 13562000000 Бюджет Куликівської селищної 
територіальної громади

38 589,6 14 069,4 0,0

1815. 13563000000 Бюджет Львівської міської 
територіальної громади

1 617 795,1 0,0 789 340,4

1816. 13564000000 Бюджет Миколаївської міської 
територіальної громади

108 162,1 29 009,8 0,0

1817. 13565000000 Бюджет Моршинської міської 
територіальної громади

38 037,7 5 761,0 0,0

1818. 13566000000 Бюджет Новороздільської міської 
територіальної громади

77 779,4 31 815,6 0,0

1819. 13567000000 Бюджет Новояворівської міської 
територіальної громади

153 414,7 1 883,6 0,0

1820. 13568000000 Бюджет Новояричівської селищної 
територіальної громади

60 666,9 18 023,7 0,0

1821. 13569000000 Бюджет Оброшинської сільської 
територіальної громади

21 773,7 0,0 1 119,2

1822. 13570000000 Бюджет Перемишлянської міської 
територіальної громади

76 068,0 8 293,9 0,0

1823. 13571000000 Бюджет Підкамінської селищної 
територіальної громади

37 778,1 17 516,5 0,0 -2249- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Збільшити обсяг освітньої субвенції для бюджету 

Підкамінської селищної територіальної громади Львівської 
області громади цифри «37.778,1» замінити цифрами 
«39.500,0» 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1824. 13572000000 Бюджет Поморянської селищної 
територіальної громади

20 226,0 12 026,2 0,0

1825. 13573000000 Бюджет Пустомитівської міської 
територіальної громади

51 730,7 0,0 7 053,7

1826. 13574000000 Бюджет Рава-Руської міської 
територіальної громади

90 480,4 30 731,8 0,0

1827. 13575000000 Бюджет Ралівської сільської 
територіальної громади

49 720,8 21 913,2 0,0

1828. 13576000000 Бюджет Самбірської міської 
територіальної громади

100 636,7 0,0 0,0

1829. 13577000000 Бюджет Сколівської міської 
територіальної громади

85 743,4 15 118,8 0,0

1830. 13578000000 Бюджет Сокальської міської 
територіальної громади

139 025,5 26 244,2 0,0 -2250- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Збільшити обсяг освітньої субвенції для бюджету 

Сокальської міської територіальної Львівської області 
громади цифри «139.025,5» замінити цифрами «149.825,5» 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
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можливості її 
збільшення/

1831. 13579000000 Бюджет Сокільницької сільської 
територіальної громади

16 491,8 0,0 16 397,4

1832. 13580000000 Бюджет Старосамбірської міської 
територіальної громади

77 942,3 19 462,1 0,0

1833. 13581000000 Бюджет Стрийської міської 
територіальної громади

246 921,6 0,0 1 876,0

1834. 13582000000 Бюджет Стрілківської сільської 
територіальної громади

52 215,4 28 190,2 0,0

1835. 13583000000 Бюджет Східницької селищної 
територіальної громади

55 563,2 27 373,5 0,0

1836. 13584000000 Бюджет Трускавецької міської 
територіальної громади

74 423,9 30 839,8 0,0

1837. 13585000000 Бюджет Турківської міської 
територіальної громади

96 606,1 27 410,4 0,0

1838. 13586000000 Бюджет Хирівської міської 
територіальної громади

55 278,3 26 956,9 0,0

1839. 13587000000 Бюджет Червоноградської міської 
територіальної громади

181 545,6 0,0 0,0

1840. 13588000000 Бюджет Яворівської міської 
територіальної громади

175 983,5 0,0 0,0

1841. 14100000000 Обласний бюджет Миколаївської 
області

358 453,3 3 579,3 0,0 -2251- Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
    Н.д.Копитін І.В. (Реєстр.картка №129)

Встановити базову дотацію для місцевих бюджетів 
Миколаївської області в сумі 385.654,8 тис. грн та реверсну 
дотацію для місцевих бюджетів Миколаївської області в сумі 
188.995 тис. грн з внесенням відповідних змін до додатків №3 
та №5 до законопроекту.

Джерелом покриття додаткових видатків, пропонується 
визначити шляхом внесення відповідних змін в частину третю 
статті 99 Бюджетного кодексу України до проекту закону 
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (реєстр. 
№6062 від 15.09.2021). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1842. 14501000000 Бюджет Куцурубської сільської 
територіальної громади

28 831,7 5 512,0 0,0 -2252- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Куцурубської сільської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14501000000) на 689 тис грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2253- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Куцурубської сільської територіальної 
громади (код 14501000000) на 689 тис грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/
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1843. 14502000000 Бюджет Баштанської міської 
територіальної громади

68 383,3 8 592,0 0,0 -2254- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Баштанської міської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14502000000) на 1.074 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2255- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Баштанської міської територіальної 
громади (код 14502000000) на 1.074 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1844. 14503000000 Бюджет Олександрівської 
селищної територіальної громади

26 661,0 9 740,5 0,0 -2256- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Олександрівської селищної територіальної громади 
Миколаївської області (код 14503000000) на 1217,5 тис. 
гривень з внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2257- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Олександрівської селищної 
територіальної громади (код 14503000000) на 1.217,5 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1845. 14504000000 Бюджет Веселинівської селищної 
територіальної громади

67 232,3 16 575,4 0,0 -2258- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Веселинівської селищної територіальної громади 
Миколаївської області (код 14504000000) на 2.071,9 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2259- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Веселинівської селищної територіальної 
громади (код 14504000000) на 2.071,9 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1846. 14505000000 Бюджет Воскресенської селищної 
територіальної громади

45 777,1 23 433,7 0,0 -2260- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Воскресенської селищної територіальної громади 
Миколаївської області (код 14505000000) на 2.929,2 тис. грн з 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/
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внесенням відповідних змін до додатку №3.
Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 

податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

-2261- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Воскресенської селищної територіальної 
громади (код 14505000000) на 2.929,2 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1847. 14506000000 Бюджет Доманівської селищної 
територіальної громади

48 368,6 14 536,0 0,0 -2262- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Доманівської селищної територіальної громади 
Миколаївської області (код 14506000000) на 1.817 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2263- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Доманівської селищної територіальної 
громади (код 14506000000) на 1.817 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1848. 14507000000 Бюджет Ольшанської селищної 
територіальної громади

24 652,3 4 611,3 0,0 -2264- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Ольшанської селищної територіальної громади 
Миколаївської області (код 14507000000) на 576,5 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2265- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Ольшанської селищної територіальної 
громади (код 14507000000) на 576,5 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1849. 14508000000 Бюджет Веснянської сільської 
територіальної громади

34 726,8 0,0 0,0 Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1850. 14509000000 Бюджет Кам’яномостівської 
сільської територіальної громади

28 159,5 5 180,3 0,0 -2266- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Кам’яномостівської сільської територіальної 
громади Миколаївської області (код 14509000000) на 647,6 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/



стор.   682
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

тис. грн з внесенням відповідних змін до додатку №3.
Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 

податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

-2267- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Кам’яномостівської сільської 
територіальної громади (код 14509000000) на 647,6 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1851. 14510000000 Бюджет Благодатненської сільської 
територіальної громади

24 559,6 0,0 2 816,3 -2268- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту зменшити обсяг реверсної 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Благодатненської сільської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14510000000) на 1.126,5 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2269- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту зменшити обсяг реверсної 

дотації для бюджету Благодатненської сільської 
територіальної громади (код 14510000000) на 1.126,5 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1852. 14511000000 Бюджет Бузької сільської 
територіальної громади

19 998,5 0,0 0,0 Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1853. 14512000000 Бюджет Галицинівської сільської 
територіальної громади

31 121,0 0,0 36 363,4 -2270- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту зменшити обсяг реверсної 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Галицинівської сільської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14512000000) на 14.545,4 тис. грн 
з внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2271- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту зменшити обсяг реверсної 

дотації для бюджету Галицинівської сільської територіальної 
громади (код 14512000000) на 14.545,4 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1854. 14513000000 Бюджет Коблівської сільської 
територіальної громади

32 826,6 0,0 0,0 Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1855. 14515000000 Бюджет Мостівської сільської 21 761,9 2 471,7 0,0 -2272- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130) Враховано частково



стор.   683
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

територіальної громади У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 
дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Мостівської сільської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14515000000) на 309 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2273- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Мостівської сільської територіальної 
громади (код 14515000000) на 309 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1856. 14516000000 Бюджет Нечаянської сільської 
територіальної громади

16 683,7 4 269,9 0,0 -2274- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Нечаянської сільської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14516000000) на 533,8 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2275- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Нечаянської сільської територіальної 
громади (код 14516000000) на 533,8 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1857. 14517000000 Бюджет Прибужанівської сільської 
територіальної громади

28 696,7 7 021,3 0,0 -2276- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Прибужанівської сільської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14517000000) на 877,7 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2277- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Прибужанівської сільської 
територіальної громади (код 14517000000) на 877,7 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1858. 14518000000 Бюджет Чорноморської сільської 
територіальної громади

19 838,5 5 237,5 0,0 -2278- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Чорноморської сільської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14518000000) на 654,7 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/



стор.   684
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

-2279- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Чорноморської сільської територіальної 
громади (код 14518000000) на 654,7 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1859. 14519000000 Бюджет Шевченківської сільської 
територіальної громади

56 118,3 0,0 0,0 Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1860. 14520000000 Бюджет Дорошівської сільської 
територіальної громади

16 579,0 6 742,1 0,0 -2280- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Дорошівської сільської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14520000000) на 842,7 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2281- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Дорошівської сільської територіальної 
громади (код 14520000000) на 842,7 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1861. 14522000000 Бюджет Березанської селищної 
територіальної громади

50 368,1 8 120,5 0,0 -2282- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Березанської селищної територіальної громади 
Миколаївської області (код 14522000000) на 1.015 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2283- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Березанської селищної територіальної 
громади (код 14522000000) на 1.015 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1862. 14523000000 Бюджет Прибузької сільської 
територіальної громади

17 355,7 5 025,4 0,0 -2284- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Прибузької сільської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14523000000) на 628,2 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/



стор.   685
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

-2285- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Прибузької сільської територіальної 
громади (код 14523000000) на 628,2 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1863. 14524000000 Бюджет Володимирівської 
сільської територіальної громади

5 819,9 960,7 0,0 -2286- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Володимирівської сільської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14524000000) на 120,1 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2287- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Володимирівської сільської 
територіальної громади (код 14524000000) на 120,1 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1864. 14525000000 Бюджет Казанківської селищної 
територіальної громади

50 922,2 6 202,7 0,0 -2288- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Казанківської селищної територіальної громади 
Миколаївської області (код 14525000000) на 775,3 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2289- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Казанківської селищної територіальної 
громади (код 14525000000) на 775, 3 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1865. 14526000000 Бюджет Широківської сільської 
територіальної громади

14 584,1 0,0 0,0 Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1866. 14527000000 Бюджет Радсадівської сільської 
територіальної громади

16 172,7 268,3 0,0 -2290- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Радсадівської сільської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14527000000) на 33,6 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/
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Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

-2291- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Радсадівської сільської територіальної 
громади (код 14527000000) на 33,6 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1867. 14528000000 Бюджет Арбузинської селищної 
територіальної громади

32 954,6 4 486,1 0,0 -2292- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Арбузинської селищної територіальної громади 
Миколаївської області (код 14528000000) на 562,7 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2293- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Арбузинської селищної територіальної 
громади (код 14528000000) на 560,7 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1868. 14529000000 Бюджет Вознесенської міської 
територіальної громади

107 277,4 8 261,1 0,0 -2294- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Вознесенської міської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14529000000) на 1.032,7 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2295- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Вознесенської міської територіальної 
громади (код 14529000000) на 1.032,7 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1869. 14530000000 Бюджет Березнегуватської 
селищної територіальної громади

64 424,9 12 469,3 0,0 -2296- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Березнегуватської селищної територіальної громади 
Миколаївської області (код 14530000000) на 1.558,7 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/
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-2297- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Березнегуватської селищної 
територіальної громади (код 14530000000) на 1.558,7 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1870. 14531000000 Бюджет Новобузької міської 
територіальної громади

47 811,0 17 098,8 0,0 -2298- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Новобузької міської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14531000000) на 2.137,3 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2299- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Новобузької міської територіальної 
громади (код 14531000000) на 2.137,3 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1871. 14532000000 Бюджет Снігурівської міської 
територіальної громади

70 072,9 10 427,0 0,0 -2300- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Снігурівської міської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14532000000) на 1.303,3 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2301- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Снігурівської міської територіальної 
громади (код 14532000000) на 1.303,3 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1872. 14534000000 Бюджет Вільнозапорізької 
сільської територіальної громади

20 762,4 6 177,1 0,0 -2302- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Вільнозапорізької сільської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14534000000) на 772,2 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2303- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Вільнозапорізької сільської 
територіальної громади (код 14534000000) на 772,2 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/
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1873. 14535000000 Бюджет Горохівської сільської 
територіальної громади

28 433,4 5 428,3 0,0 -2304- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Горохівської сільської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14535000000) на 678,5 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2305- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Горохівської сільської територіальної 
громади (код 14535000000) на 678,5 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1874. 14538000000 Бюджет Мигіївської сільської 
територіальної громади

27 889,8 0,0 138,1 -2306- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту зменшити обсяг реверсної 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Мигіївської сільської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14538000000) на 55,3 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2307- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту зменшити обсяг реверсної 

дотації для бюджету Мигіївської сільської територіальної 
громади (код 14538000000) на 55,3 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1875. 14539000000 Бюджет Новомар’ївської сільської 
територіальної громади

21 195,0 2 919,7 0,0 -2308- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Новомар’ївської сільської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14539000000) на 365 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2309- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Новомар’ївської сільської 
територіальної громади (код 14539000000) на 365 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1876. 14540000000 Бюджет Софіївської сільської 
територіальної громади

20 973,4 6 089,1 0,0 -2310- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Софіївської сільської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14540000000) на 761,2 тис. грн з 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/



стор.   689
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

внесенням відповідних змін до додатку №3.
Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 

податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

-2311- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Софіївської сільської територіальної 
громади (код 14540000000) на 761,2 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1877. 14541000000 Бюджет Сухоєланецької сільської 
територіальної громади

13 493,3 7 194,1 0,0 -2312- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Сухоєланецької сільської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14541000000) на 899,3 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2313- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Сухоєланецької сільської територіальної 
громади (код 14541000000) на 899,3 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1878. 14542000000 Бюджет Мішково-Погорілівської 
сільської територіальної громади

22 460,6 0,0 298,5 -2314- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту зменшити обсяг реверсної 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Мішково-Погорілівської сільської територіальної 
громади Миколаївської області (код 14542000000) на 119,4 
тис. грн з внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2315- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту зменшити обсяг реверсної 

дотації для бюджету Мішково-Погорілівської сільської 
територіальної громади (код 14542000000) на 119,4 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1879. 14543000000 Бюджет Братської селищної 
територіальної громади

43 178,5 7 102,5 0,0 -2316- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Братської селищної територіальної громади 
Миколаївської області (код 14543000000) на 887,9 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/



стор.   690
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

-2317- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Братської селищної територіальної 
громади (код 14543000000) на 887, 9 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1880. 14544000000 Бюджет Врадіївської селищної 
територіальної громади

57 205,6 16 344,5 0,0 -2318- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Врадіївської селищної територіальної громади 
Миколаївської області (код 14544000000) на 2.043 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2319- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Врадіївської селищної територіальної 
громади (код 14544000000) на 2.043 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1881. 14545000000 Бюджет Єланецької селищної 
територіальної громади

53 005,6 4 848,7 0,0 -2320- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Єланецької селищної територіальної громади 
Миколаївської області (код 14545000000) на 606,1 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2321- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Єланецької селищної територіальної 
громади (код 14545000000) на 606,1 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1882. 14546000000 Бюджет Інгульської сільської 
територіальної громади

36 393,3 6 563,0 0,0 -2322- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Інгульської сільської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14546000000) на 790,4 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2323- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Інгульської сільської територіальної 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 



стор.   691
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

громади (код 14546000000) на 820, 4 тис. грн. розподілу такої дотації/
1883. 14547000000 Бюджет Костянтинівської сільської 

територіальної громади
36 651,2 6 575,6 0,0 -2324- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)

У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 
дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Костянтинівської сільської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14547000000) на 822 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2325- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Костянтинівської сільської 
територіальної громади (код 14547000000) на 822 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1884. 14548000000 Бюджет Кривоозерської селищної 
територіальної громади

74 669,6 20 304,3 0,0 -2326- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади 
Миколаївської області (код 14548000000) на 2.538 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2327- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Кривоозерської селищної територіальної 
громади (код 14548000000) на 2.538 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1885. 14549000000 Бюджет Миколаївської міської 
територіальної громади

866 005,4 0,0 144 454,5 -2328- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту зменшити обсяг реверсної 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Миколаївської міської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14549000000) на 57.781,8 тис. грн 
з внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2329- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту зменшити обсяг реверсної 

дотації для бюджету Миколаївської міської територіальної 
громади (код 14549000000) на 57.781,8 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1886. 14550000000 Бюджет Новоодеської міської 
територіальної громади

51 252,4 5 641,5 0,0 -2330- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 



стор.   692
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

бюджету Новоодеської міської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14550000000) на 705,2 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

розподілу такої дотації/

-2331- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Новоодеської міської територіальної 
громади (код 14550000000) на 705,2 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1887. 14551000000 Бюджет Очаківської міської 
територіальної громади

32 922,7 0,0 8 100,4 -2332- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту зменшити обсяг реверсної 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Очаківської міської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14551000000) на 3.240,2 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2333- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту зменшити обсяг реверсної 

дотації для бюджету Очаківської міської територіальної 
громади (код 14551000000) на 3.240,2 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1888. 14552000000 Бюджет Первомайської міської 
територіальної громади

152 612,8 39 645,9 0,0 -2334- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Первомайської міської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14552000000) на 4.955,8 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2335- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Первомайської міської територіальної 
громади (код 14552000000) на 4.955,8 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1889. 14553000000 Бюджет Первомайської селищної 
територіальної громади

33 347,5 9 898,9 0,0 -2336- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Первомайської селищної територіальної громади 
Миколаївської області (код 14553000000) на 1.237,4 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/
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Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

-2337- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Первомайської селищної територіальної 
громади (код 14553000000) на 1.237,4 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1890. 14554000000 Бюджет Привільненської сільської 
територіальної громади

21 152,3 7 531,4 0,0 -2338- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Привільненської сільської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14554000000) на 941,4 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2339- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Привільненської сільської 
територіальної громади (код 14554000000) на 941,4 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1891. 14555000000 Бюджет Синюхинобрідської 
сільської територіальної громади

21 939,1 923,0 0,0 -2340- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Синюхинобрідської сільської територіальної 
громади Миколаївської області (код 14555000000) на 115,4 
тис. грн з внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2341- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту збільшити обсяг базової 

дотації для бюджету Синюхинобрідської сільської 
територіальної громади (код 14555000000) на 115,4 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1892. 14556000000 Бюджет Степівської сільської 
територіальної громади

34 149,9 2 372,7 0,0 -2342- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту» збільшити обсяг базової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Степівської сільської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14556000000) на 296,6 тис. грн з 
внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2343- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту» збільшити обсяг базової 

Враховано частково
(доручення Уряду)
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дотації для бюджету Степівської сільської територіальної 
громади (код 14556000000) на 296,6 тис. грн. 

/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1893. 14557000000 Бюджет Южноукраїнської міської 
територіальної громади

83 970,2 0,0 122 820,6 -2344- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №5 до законопроекту зменшити обсяг реверсної 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для 
бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади 
Миколаївської області (код 14557000000) на 49.128,2 тис. грн 
з внесенням відповідних змін до додатку №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
податкові надходження, акцизи, перевищення доходів 
Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

-2345- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
У додатку №5 до законопроекту зменшити обсяг реверсної 

дотації для бюджету Южноукраїнської міської територіальної 
громади (код 14557000000) на 49.128,2 тис. грн

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу такої дотації/

1894. 15100000000 Обласний бюджет Одеської області 551 264,0 0,0 0,0
1895. 15501000000 Бюджет Балтської міської 

територіальної громади
102 942,3 13 292,1 0,0

1896. 15502000000 Бюджет Біляївської міської 
територіальної громади

83 437,6 5 338,8 0,0

1897. 15503000000 Бюджет Великомихайлівської 
селищної територіальної громади

57 051,8 9 764,5 0,0 -2346- Н.д.Васильковський І.І. (Реєстр.картка №139)
Збільшити видатки бюджету Великомихайлівської 

селищної територіальної громади Одеської області за 
загальним фондом за бюджетною програмою «Освітня 
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» 
(КПКВК 2211190) на 1.000 тис. грн для придбання шкільних 
автобусів (із внесенням відповідних змін у додаток № 5 до 
законопроекту).

Джерелом покриття відповідних видатків визначити 
збільшення надходжень державного бюджету від податку на 
прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених 
на митну територію України товарів, підвищення акцизного 
податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або 
надходжень від організації та проведення азартних ігор 
(грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін 
до додатка №1 проекту закону або за рахунок перерозподілу 
видатків державного бюджету. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1898. 15504000000 Бюджет Красносільської сільської 
територіальної громади

33 901,0 0,0 0,0

1899. 15505000000 Бюджет Маразліївської сільської 
територіальної громади

25 780,0 10 415,2 0,0

1900. 15506000000 Бюджет Розквітівської сільської 
територіальної громади

17 038,7 5 182,8 0,0

1901. 15507000000 Бюджет Тузлівської сільської 
територіальної громади

12 002,3 4 611,3 0,0

1902. 15508000000 Бюджет Новокальчевської 
сільської територіальної громади

16 531,6 2 641,0 0,0
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1903. 15509000000 Бюджет Затишанської селищної 
територіальної громади

25 759,8 11 164,1 0,0

1904. 15510000000 Бюджет Ширяївської селищної 
територіальної громади

38 750,0 4 904,2 0,0

1905. 15511000000 Бюджет Коноплянської сільської 
територіальної громади

35 542,9 4 866,3 0,0

1906. 15512000000 Бюджет Яськівської сільської 
територіальної громади

31 917,2 14 824,7 0,0

1907. 15513000000 Бюджет Куяльницької сільської 
територіальної громади

75 771,5 23 110,1 0,0

1908. 15514000000 Бюджет Березівської міської 
територіальної громади

60 915,8 8 708,4 0,0

1909. 15515000000 Бюджет Старокозацької сільської 
територіальної громади

73 419,8 24 910,4 0,0

1910. 15516000000 Бюджет Шабівської сільської 
територіальної громади

61 339,0 5 160,8 0,0

1911. 15517000000 Бюджет Вилківської міської 
територіальної громади

44 936,2 16 859,7 0,0

1912. 15518000000 Бюджет Авангардівської селищної 
територіальної громади

51 239,2 0,0 8 777,6

1913. 15519000000 Бюджет Дальницької сільської 
територіальної громади

45 659,1 23 925,9 0,0

1914. 15520000000 Бюджет Лиманської сільської 
територіальної громади

19 117,7 7 257,8 0,0

1915. 15521000000 Бюджет Маяківської сільської 
територіальної громади

47 967,3 11 860,4 0,0

1916. 15522000000 Бюджет Цебриківської селищної 
територіальної громади

15 484,4 6 847,7 0,0

1917. 15523000000 Бюджет Знам’янської сільської 
територіальної громади

32 548,7 13 961,0 0,0

1918. 15524000000 Бюджет Мологівської сільської 
територіальної громади

51 605,5 23 726,5 0,0

1919. 15525000000 Бюджет Таїровської селищної 
територіальної громади

19 833,9 0,0 1 568,5

1920. 15526000000 Бюджет Кілійської міської 
територіальної громади

99 911,5 37 073,9 0,0

1921. 15527000000 Бюджет Любашівської селищної 
територіальної громади

82 217,6 17 807,3 0,0

1922. 15528000000 Бюджет Окнянської селищної 
територіальної громади

79 474,1 15 774,5 0,0

1923. 15529000000 Бюджет Визирської сільської 
територіальної громади

37 226,7 0,0 86 546,7

1924. 15530000000 Бюджет Великобуялицької 
сільської територіальної громади

22 231,5 9 069,6 0,0

1925. 15531000000 Бюджет Великоплосківської 
сільської територіальної громади

17 484,4 2 684,1 0,0 -2347- Н.д.Васильковський І.І. (Реєстр.картка №139)
Збільшити видатки бюджету Великоплосківської сільської 

територіальної громади Одеської області за загальним 
фондом за бюджетною програмою «Освітня субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам» (КПКВК 2211190) 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
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на 1.000 тис. грн для придбання шкільних автобусів (із 
внесенням відповідних змін у додаток № 5 до законопроекту).

Джерелом покриття відповідних видатків визначити 
збільшення надходжень державного бюджету від податку на 
прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених 
на митну територію України товарів, підвищення акцизного 
податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або 
надходжень від організації та проведення азартних ігор 
(грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін 
до додатка №1 проекту закону або за рахунок перерозподілу 
видатків державного бюджету. 

можливості її 
збільшення/

1926. 15532000000 Бюджет Зеленогірської селищної 
територіальної громади

27 194,0 9 903,2 0,0

1927. 15533000000 Бюджет Андрієво-Іванівської 
сільської територіальної громади

21 940,4 6 677,3 0,0

1928. 15534000000 Бюджет Іванівської селищної 
територіальної громади

36 206,1 3 713,3 0,0

1929. 15535000000 Бюджет Новоборисівської сільської 
територіальної громади

25 738,7 7 556,5 0,0

1930. 15536000000 Бюджет Петровірівської сільської 
територіальної громади

17 643,3 6 512,8 0,0

1931. 15537000000 Бюджет Чогодарівської сільської 
територіальної громади

7 410,2 2 450,3 0,0

1932. 15538000000 Бюджет Ананьївської міської 
територіальної громади

67 099,2 16 821,9 0,0

1933. 15539000000 Бюджет Арцизької міської 
територіальної громади

103 907,2 31 406,1 0,0

1934. 15540000000 Бюджет Білгород-Дністровської 
міської територіальної громади

120 424,0 3 628,0 0,0

1935. 15541000000 Бюджет Болградської міської 
територіальної громади

61 682,6 18 986,5 0,0

1936. 15542000000 Бюджет Бородінської селищної 
територіальної громади

65 875,1 27 371,3 0,0

1937. 15543000000 Бюджет Василівської сільської 
територіальної громади

33 649,6 19 965,2 0,0

1938. 15544000000 Бюджет Великодальницької 
сільської територіальної громади

51 976,0 17 315,0 0,0

1939. 15545000000 Бюджет Великодолинської 
селищної територіальної громади

60 236,7 9 206,1 0,0

1940. 15546000000 Бюджет Вигодянської сільської 
територіальної громади

48 331,4 19 127,9 0,0 -2348- Н.д.Васильковський І.І. (Реєстр.картка №139)
Збільшити видатки бюджету Вигодянської сільської 

територіальної громади Одеської області за загальним 
фондом за бюджетною програмою «Освітня субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам» (КПКВК 2211190) 
на 1.000 тис. грн для придбання шкільних автобусів (із 
внесенням відповідних змін у додаток № 5 до законопроекту).

Джерелом покриття відповідних видатків визначити 
збільшення надходжень державного бюджету від податку на 
прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/
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на митну територію України товарів, підвищення акцизного 
податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або 
надходжень від організації та проведення азартних ігор 
(грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін 
до додатка №1 проекту закону або за рахунок перерозподілу 
видатків державного бюджету. 

1941. 15547000000 Бюджет Городненської сільської 
територіальної громади

34 671,7 29 096,8 0,0

1942. 15548000000 Бюджет Дачненської сільської 
територіальної громади

43 380,9 0,0 7 498,5 -2349- Н.д.Васильковський І.І. (Реєстр.картка №139)
Збільшити видатки бюджету Дачненської сільської 

територіальної громади Одеської області за загальним 
фондом за бюджетною програмою «Освітня субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам» (КПКВК 2211190) 
на 1.000 тис. грн для придбання шкільних автобусів (із 
внесенням відповідних змін у додаток № 5 до законопроекту).

Джерелом покриття відповідних видатків визначити 
збільшення надходжень державного бюджету від податку на 
прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених 
на митну територію України товарів, підвищення акцизного 
податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або 
надходжень від організації та проведення азартних ігор 
(грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін 
до додатка №1 проекту закону або за рахунок перерозподілу 
видатків державного бюджету. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1943. 15549000000 Бюджет Дивізійської сільської 
територіальної громади

21 921,0 10 232,3 0,0

1944. 15550000000 Бюджет Доброславської селищної 
територіальної громади

50 611,5 518,5 0,0

1945. 15551000000 Бюджет Долинської сільської 
територіальної громади

16 832,7 6 060,4 0,0

1946. 15552000000 Бюджет Захарівської селищної 
територіальної громади

52 919,4 16 094,5 0,0

1947. 15553000000 Бюджет Ізмаїльської міської 
територіальної громади

172 586,0 0,0 0,0

1948. 15554000000 Бюджет Кароліно-Бугазької 
сільської територіальної громади

11 347,9 724,6 0,0

1949. 15555000000 Бюджет Кодимської міської 
територіальної громади

72 269,9 18 481,9 0,0

1950. 15556000000 Бюджет Криничненської сільської 
територіальної громади

12 497,7 8 238,3 0,0

1951. 15557000000 Бюджет Кубейської сільської 
територіальної громади

26 061,7 18 069,3 0,0

1952. 15558000000 Бюджет Кулевчанської сільської 
територіальної громади

21 352,0 8 965,9 0,0

1953. 15559000000 Бюджет Курісовської сільської 
територіальної громади

24 627,7 13 669,6 0,0

1954. 15560000000 Бюджет Лиманської селищної 
територіальної громади

41 875,5 23 985,9 0,0

1955. 15561000000 Бюджет Миколаївської селищної 31 353,7 4 549,6 0,0
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територіальної громади
1956. 15562000000 Бюджет Нерубайської сільської 

територіальної громади
67 763,1 0,0 2 396,2

1957. 15563000000 Бюджет Овідіопольської селищної 
територіальної громади

53 701,6 0,0 0,0

1958. 15564000000 Бюджет Одеської міської 
територіальної громади

1 903 392,7 0,0 387 972,8

1959. 15565000000 Бюджет Павлівської сільської 
територіальної громади

17 395,5 8 353,6 0,0

1960. 15566000000 Бюджет Петропавлівської сільської 
територіальної громади

36 503,5 13 296,2 0,0

1961. 15567000000 Бюджет Піщанської сільської 
територіальної громади

12 930,6 6 721,0 0,0

1962. 15568000000 Бюджет Плахтіївської сільської 
територіальної громади

27 988,9 13 150,3 0,0

1963. 15569000000 Бюджет Подільської міської 
територіальної громади

96 545,9 0,0 0,0

1964. 15570000000 Бюджет Раухівської селищної 
територіальної громади

23 491,7 13 406,1 0,0

1965. 15571000000 Бюджет Ренійської міської 
територіальної громади

107 308,2 41 018,0 0,0

1966. 15572000000 Бюджет Роздільнянської міської 
територіальної громади

113 170,6 34 483,9 0,0 -2350- Н.д.Васильковський І.І. (Реєстр.картка №139)
Збільшити видатки бюджету Роздільнянської міської 

територіальної громади Одеської області за загальним 
фондом за бюджетною програмою «Освітня субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам» (КПКВК 2211190) 
на 1.000 тис. грн для придбання шкільних автобусів (із 
внесенням відповідних змін у додаток № 5 до законопроекту).

Джерелом покриття відповідних видатків визначити 
збільшення надходжень державного бюджету від податку на 
прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених 
на митну територію України товарів, підвищення акцизного 
податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або 
надходжень від організації та проведення азартних ігор 
(грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін 
до додатка №1 проекту закону або за рахунок перерозподілу 
видатків державного бюджету. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

1967. 15573000000 Бюджет Савранської селищної 
територіальної громади

61 028,9 19 501,9 0,0

1968. 15574000000 Бюджет Саратської селищної 
територіальної громади

72 158,8 5 783,6 0,0

1969. 15575000000 Бюджет Саф'янівської сільської 
територіальної громади

153 576,9 72 253,9 0,0

1970. 15576000000 Бюджет Сергіївської селищної 
територіальної громади

21 505,7 11 545,7 0,0

1971. 15577000000 Бюджет Слобідської селищної 
територіальної громади

9 625,5 5 082,1 0,0

1972. 15578000000 Бюджет Старомаяківської сільської 
територіальної громади

20 225,2 5 512,9 0,0
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1973. 15579000000 Бюджет Степанівської сільської 
територіальної громади

26 423,6 3 393,8 0,0

1974. 15580000000 Бюджет Стрюківської сільської 
територіальної громади

12 027,8 4 621,2 0,0

1975. 15581000000 Бюджет Суворовської селищної 
територіальної громади

27 806,5 21 124,8 0,0

1976. 15582000000 Бюджет Тарутинської селищної 
територіальної громади

68 511,9 21 089,3 0,0

1977. 15583000000 Бюджет Татарбунарської міської 
територіальної громади

89 107,3 29 139,3 0,0

1978. 15584000000 Бюджет Теплицької сільської 
територіальної громади

21 463,8 7 822,8 0,0

1979. 15585000000 Бюджет Теплодарської міської 
територіальної громади

25 813,4 14 212,3 0,0

1980. 15586000000 Бюджет Усатівської сільської 
територіальної громади

56 242,9 770,2 0,0

1981. 15587000000 Бюджет Успенівської сільської 
територіальної громади

28 404,6 8 963,5 0,0

1982. 15588000000 Бюджет Фонтанської сільської 
територіальної громади

56 048,2 3 293,3 0,0

1983. 15589000000 Бюджет Чорноморської міської 
територіальної громади

158 856,8 0,0 46 214,8

1984. 15590000000 Бюджет Чорноморської селищної 
територіальної громади

18 892,1 0,0 18 050,2

1985. 15591000000 Бюджет Южненської міської 
територіальної громади

82 828,8 0,0 93 816,8

1986. 16100000000 Обласний бюджет Полтавської 
області

325 046,8 0,0 155 978,1

1987. 16501000000 Бюджет Білоцерківської сільської 
територіальної громади

23 806,3 0,0 6 471,8

1988. 16502000000 Бюджет Глобинської міської 
територіальної громади

96 447,3 0,0 23 137,8

1989. 16505000000 Бюджет Омельницької сільської 
територіальної громади

13 221,6 1 027,0 0,0

1990. 16506000000 Бюджет Пирятинської міської 
територіальної громади

88 833,7 372,5 0,0

1991. 16507000000 Бюджет Піщанської сільської 
територіальної громади

45 143,8 5 252,4 0,0

1992. 16509000000 Бюджет Пришибської сільської 
територіальної громади

8 421,9 2 211,9 0,0

1993. 16510000000 Бюджет Семенівської селищної 
територіальної громади

53 972,3 1 059,6 0,0

1994. 16512000000 Бюджет Шишацької селищної 
територіальної громади

56 766,9 0,0 8 789,2

1995. 16513000000 Бюджет Скороходівської селищної 
територіальної громади

28 594,5 2 608,7 0,0

1996. 16515000000 Бюджет Решетилівської міської 
територіальної громади

93 002,7 0,0 0,0

1997. 16516000000 Бюджет Великосорочинської 22 986,3 0,0 409,2
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сільської територіальної громади
1998. 16518000000 Бюджет Сергіївської сільської 

територіальної громади
10 928,0 0,0 0,0

1999. 16519000000 Бюджет Великобагачанської 
селищної територіальної громади

32 493,6 0,0 0,0

2000. 16521000000 Бюджет Гребінківської міської 
територіальної громади

69 046,5 0,0 0,0

2001. 16522000000 Бюджет Ланнівської сільської 
територіальної громади

28 389,4 0,0 0,0

2002. 16524000000 Бюджет Лохвицької міської 
територіальної громади

62 192,2 0,0 4 166,3

2003. 16525000000 Бюджет Михайлівської сільської 
територіальної громади

19 629,5 0,0 7 609,5

2004. 16526000000 Бюджет Драбинівської сільської 
територіальної громади

14 654,0 0,0 5 701,3

2005. 16528000000 Бюджет Нехворощанської сільської 
територіальної громади

16 000,9 0,0 3 113,5

2006. 16530000000 Бюджет Новосанжарської селищної 
територіальної громади

77 232,9 11 522,8 0,0

2007. 16531000000 Бюджет Новогалещинської 
селищної територіальної громади

13 850,4 2 540,5 0,0

2008. 16532000000 Бюджет Сенчанської сільської 
територіальної громади

27 098,7 0,0 426,4

2009. 16533000000 Бюджет Петрівсько-Роменської 
сільської територіальної громади

13 310,4 3 002,8 0,0

2010. 16534000000 Бюджет Козельщинської селищної 
територіальної громади

51 874,4 636,1 0,0

2011. 16535000000 Бюджет Машівської селищної 
територіальної громади

41 469,2 0,0 16 955,7

2012. 16536000000 Бюджет Щербанівської сільської 
територіальної громади

42 731,0 0,0 3 679,0

2013. 16537000000 Бюджет Оболонської сільської 
територіальної громади

21 050,3 1 484,2 0,0

2014. 16539000000 Бюджет Мачухівської сільської 
територіальної громади

22 943,5 4 839,8 0,0

2015. 16540000000 Бюджет Терешківської сільської 
територіальної громади

25 301,0 8 929,3 0,0

2016. 16541000000 Бюджет Коломацької сільської 
територіальної громади

13 891,5 3 000,6 0,0

2017. 16542000000 Бюджет Краснолуцької сільської 
територіальної громади

13 246,6 0,0 0,0

2018. 16543000000 Бюджет Опішнянської селищної 
територіальної громади

19 310,7 0,0 4 410,1

2019. 16544000000 Бюджет Чорнухинської селищної 
територіальної громади

30 628,6 0,0 0,0

2020. 16545000000 Бюджет Гадяцької міської 
територіальної громади

58 513,7 9 330,1 0,0

2021. 16546000000 Бюджет Горішньоплавнівської 
міської територіальної громади

110 333,0 0,0 99 115,6
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2022. 16547000000 Бюджет Новоселівської сільської 
територіальної громади

18 986,2 0,0 4 594,2

2023. 16548000000 Бюджет Великобудищанської 
сільської територіальної громади

22 401,2 0,0 489,6

2024. 16549000000 Бюджет Гоголівської селищної 
територіальної громади

13 587,8 0,0 1 073,1

2025. 16550000000 Бюджет Зіньківської міської 
територіальної громади

71 107,5 0,0 0,0

2026. 16551000000 Бюджет Новооржицької селищної 
територіальної громади

30 453,9 0,0 0,0

2027. 16553000000 Бюджет Ромоданівської селищної 
територіальної громади

12 296,6 5 862,9 0,0

2028. 16554000000 Бюджет Білицької селищної 
територіальної громади

35 825,0 2 343,8 0,0

2029. 16555000000 Бюджет Великорублівської 
сільської територіальної громади

17 404,0 1 792,7 0,0

2030. 16556000000 Бюджет Градизької селищної 
територіальної громади

50 557,8 12 080,5 0,0

2031. 16557000000 Бюджет Диканської селищної 
територіальної громади

61 184,1 0,0 5 602,5

2032. 16558000000 Бюджет Заводської міської 
територіальної громади

26 448,6 8 635,1 0,0

2033. 16559000000 Бюджет Кам’янопотоківської 
сільської територіальної громади

29 134,5 19 726,7 0,0

2034. 16560000000 Бюджет Карлівської міської 
територіальної громади

60 684,8 0,0 0,0

2035. 16561000000 Бюджет Кобеляцької міської 
територіальної громади

86 465,1 9 782,9 0,0

2036. 16562000000 Бюджет Комишнянської селищної 
територіальної громади

21 452,7 0,0 1 003,7

2037. 16563000000 Бюджет Котелевської селищної 
територіальної громади

37 700,0 0,0 1 295,6 -2351- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
    Н.д.Бабенко М.В. (Реєстр.картка №90)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
    Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Кучер М.І. (Реєстр.картка №17)
    Н.д.Ковальов О.І. (Реєстр.картка №51)
    Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
    Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)

У додатку № 5 до законопроекту для бюджету 
Котелевської селищної територіальної громади (код 
16563000000) в графі «Освітня субвенція» збільшити суму 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/
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розподілу Освітньої субвенції на 12.002,1 тис. грн, 
визначивши загальну суму в обсязі 49.702,1 тис. грн.

Для збалансування додаткових видатків пропонуємо на 
відповідну суму збільшити доходи загального фонду 
державного бюджету від надходжень Податку на додану 
вартість з ввезених на митну територію України товарів (код 
14070000) в додатку № 1 до Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2022 рік".

2038. 16564000000 Бюджет Кременчуцької міської 
територіальної громади

387 442,8 0,0 97 464,7

2039. 16565000000 Бюджет Лубенської міської 
територіальної громади

157 426,5 9 880,3 0,0

2040. 16566000000 Бюджет Лютенської сільської 
територіальної громади

17 496,0 1 593,7 0,0

2041. 16567000000 Бюджет Мартинівської сільської 
територіальної громади

14 583,9 1 244,8 0,0

2042. 16568000000 Бюджет Миргородської міської 
територіальної громади

112 605,8 0,0 0,0

2043. 16569000000 Бюджет Оржицької селищної 
територіальної громади

50 007,6 0,0 0,0

2044. 16570000000 Бюджет Полтавської міської 
територіальної громади

627 060,5 0,0 288 621,6

2045. 16571000000 Бюджет Хорольської міської 
територіальної громади

100 078,1 0,0 0,0

2046. 16572000000 Бюджет Чутівської селищної 
територіальної громади

43 522,1 0,0 0,0

2047. 17100000000 Обласний бюджет Рівненської 
області

326 114,9 125 913,2 0,0

2048. 17501000000 Бюджет Бабинської сільської 
територіальної громади

34 705,4 7 616,7 0,0

2049. 17502000000 Бюджет Бугринської сільської 
територіальної громади

20 822,9 6 127,0 0,0

2050. 17503000000 Бюджет Клесівської селищної 
територіальної громади

49 459,7 0,0 0,0

2051. 17504000000 Бюджет Миляцької сільської 
територіальної громади

39 800,4 8 750,8 0,0

2052. 17505000000 Бюджет Підлозцівської сільської 
територіальної громади

11 979,8 1 067,3 0,0

2053. 17506000000 Бюджет Радивилівської міської 
територіальної громади

58 027,1 7 401,8 0,0

2054. 17507000000 Бюджет Крупецької сільської 
територіальної громади

41 555,5 156,8 0,0

2055. 17508000000 Бюджет Привільненської сільської 
територіальної громади

20 923,8 7 431,3 0,0

2056. 17509000000 Бюджет Мирогощанської сільської 
територіальної громади

24 762,0 9 741,0 0,0

2057. 17510000000 Бюджет Локницької сільської 
територіальної громади

28 432,0 9 595,6 0,0

2058. 17511000000 Бюджет Смизької селищної 29 798,7 935,5 0,0
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територіальної громади
2059. 17512000000 Бюджет Висоцької сільської 

територіальної громади
25 142,2 7 802,3 0,0

2060. 17514000000 Бюджет Козинської сільської 
територіальної громади

23 263,3 9 042,8 0,0

2061. 17515000000 Бюджет Млинівської селищної 
територіальної громади

72 584,1 15 547,2 0,0

2062. 17516000000 Бюджет Боремельської сільської 
територіальної громади

13 626,0 4 625,1 0,0

2063. 17517000000 Бюджет Деражненської сільської 
територіальної громади

28 137,4 10 451,4 0,0

2064. 17518000000 Бюджет Острожецької сільської 
територіальної громади

31 325,6 4 783,2 0,0

2065. 17519000000 Бюджет Бокіймівської сільської 
територіальної громади

24 811,5 7 675,6 0,0

2066. 17520000000 Бюджет Тараканівської сільської 
територіальної громади

26 450,3 9 476,7 0,0

2067. 17521000000 Бюджет Ярославицької сільської 
територіальної громади

11 312,4 116,0 0,0

2068. 17522000000 Бюджет Клеванської селищної 
територіальної громади

43 841,7 0,0 11 093,9

2069. 17523000000 Бюджет Немовицької сільської 
територіальної громади

58 039,0 16 274,6 0,0

2070. 17524000000 Бюджет Демидівської селищної 
територіальної громади

44 353,8 10 645,1 0,0

2071. 17525000000 Бюджет Малолюбашанської 
сільської територіальної громади

28 471,5 3 672,1 0,0

2072. 17526000000 Бюджет Олександрійської сільської 
територіальної громади

41 283,0 9 300,8 0,0

2073. 17527000000 Бюджет Шпанівської сільської 
територіальної громади

32 927,9 13 580,6 0,0

2074. 17528000000 Бюджет Повчанської сільської 
територіальної громади

11 882,0 4 435,8 0,0

2075. 17529000000 Бюджет Дядьковицької сільської 
територіальної громади

21 004,6 4 801,8 0,0

2076. 17530000000 Бюджет Корнинської сільської 
територіальної громади

25 868,5 10 339,0 0,0

2077. 17531000000 Бюджет Старосільської сільської 
територіальної громади

58 944,1 11 957,9 0,0

2078. 17532000000 Бюджет Вараської міської 
територіальної громади

171 665,9 0,0 119 950,5

2079. 17534000000 Бюджет Острозької міської 
територіальної громади

124 552,7 50 371,3 0,0

2080. 17535000000 Бюджет Степанської селищної 
територіальної громади

28 276,8 12 281,6 0,0

2081. 17536000000 Бюджет Малинської сільської 
територіальної громади

31 976,2 8 612,8 0,0

2082. 17537000000 Бюджет Антонівської сільської 
територіальної громади

28 154,6 10 431,9 0,0
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2083. 17538000000 Бюджет Великоомелянської 
сільської територіальної громади

16 931,5 1 106,5 0,0

2084. 17539000000 Бюджет Вирівської сільської 
територіальної громади

69 011,3 15 877,7 0,0

2085. 17540000000 Бюджет Головинської сільської 
територіальної громади

39 164,0 10 427,1 0,0

2086. 17541000000 Бюджет Каноницької сільської 
територіальної громади

34 044,7 11 697,5 0,0

2087. 17543000000 Бюджет Полицької сільської 
територіальної громади

28 079,5 6 566,6 0,0

2088. 17544000000 Бюджет Рафалівської селищної 
територіальної громади

29 432,8 11 839,3 0,0

2089. 17545000000 Бюджет Семидубської сільської 
територіальної громади

15 267,4 4 058,0 0,0

2090. 17546000000 Бюджет Березівської сільської 
територіальної громади

98 555,2 22 242,2 0,0

2091. 17547000000 Бюджет Березнівської міської 
територіальної громади

280 378,0 64 223,1 0,0

2092. 17548000000 Бюджет Білокриницької сільської 
територіальної громади

34 625,5 12 123,0 0,0

2093. 17549000000 Бюджет Варковицької сільської 
територіальної громади

20 654,8 7 801,8 0,0

2094. 17550000000 Бюджет Великомежиріцької 
сільської територіальної громади

26 381,4 13 011,9 0,0

2095. 17551000000 Бюджет Вербської сільської 
територіальної громади

17 071,3 5 414,0 0,0

2096. 17552000000 Бюджет Володимирецької 
селищної територіальної громади

139 951,1 34 344,8 0,0

2097. 17553000000 Бюджет Городоцької сільської 
територіальної громади

36 979,6 0,0 11 974,3

2098. 17554000000 Бюджет Гощанської селищної 
територіальної громади

80 536,2 12 027,5 0,0

2099. 17555000000 Бюджет Дубенської міської 
територіальної громади

96 529,9 0,0 0,0

2100. 17556000000 Бюджет Дубровицької міської 
територіальної громади

152 953,7 49 282,5 0,0

2101. 17557000000 Бюджет Зарічненської селищної 
територіальної громади

152 802,9 42 597,3 0,0

2102. 17558000000 Бюджет Здовбицької сільської 
територіальної громади

38 414,0 16 311,9 0,0

2103. 17559000000 Бюджет Здолбунівської міської 
територіальної громади

107 087,1 0,0 0,0

2104. 17560000000 Бюджет Зорянської сільської 
територіальної громади

39 124,0 276,6 0,0

2105. 17561000000 Бюджет Корецької міської 
територіальної громади

113 260,4 28 064,7 0,0

2106. 17562000000 Бюджет Костопільської міської 
територіальної громади

136 364,5 18 184,8 0,0

2107. 17563000000 Бюджет Мізоцької селищної 41 000,9 22 154,0 0,0
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територіальної громади
2108. 17564000000 Бюджет Рівненської міської 

територіальної громади
594 058,6 0,0 53 260,9

2109. 17565000000 Бюджет Рокитнівської селищної 
територіальної громади

191 440,5 44 122,5 0,0

2110. 17566000000 Бюджет Сарненської міської 
територіальної громади

264 191,2 55 360,8 0,0

2111. 17567000000 Бюджет Соснівської селищної 
територіальної громади

25 162,6 7 064,2 0,0

2112. 18100000000 Обласний бюджет Сумської 
області

231 024,5 23 864,2 0,0

2113. 18501000000 Бюджет Березівської сільської 
територіальної громади

17 770,4 2 008,4 0,0

2114. 18502000000 Бюджет Дружбівської міської 
територіальної громади

11 923,6 0,0 2 029,2

2115. 18503000000 Бюджет Зноб-Новгородської 
селищної територіальної громади

15 053,2 4 154,1 0,0

2116. 18504000000 Бюджет Кириківської селищної 
територіальної громади

16 246,1 6 141,5 0,0

2117. 18505000000 Бюджет Миколаївської селищної 
територіальної громади

28 359,1 3 432,6 0,0

2118. 18506000000 Бюджет Недригайлівської 
селищної територіальної громади

29 650,9 0,0 0,0

2119. 18507000000 Бюджет Хотінської селищної 
територіальної громади

15 730,4 0,0 258,3

2120. 18508000000 Бюджет Шалигинської селищної 
територіальної громади

9 515,5 0,0 0,0

2121. 18509000000 Бюджет Бездрицької сільської 
територіальної громади

11 849,1 3 173,9 0,0

2122. 18510000000 Бюджет Боромлянської сільської 
територіальної громади

15 778,4 0,0 0,0

2123. 18511000000 Бюджет Грунської сільської 
територіальної громади

15 543,8 6 360,9 0,0

2124. 18512000000 Бюджет Миколаївської сільської 
територіальної громади

16 805,0 0,0 7 412,4

2125. 18513000000 Бюджет Миропільської сільської 
територіальної громади

13 071,6 1 848,7 0,0

2126. 18514000000 Бюджет Нижньосироватської 
сільської територіальної громади

14 746,3 6 964,1 0,0

2127. 18515000000 Бюджет Вільшанської сільської 
територіальної громади

8 328,0 1 751,2 0,0

2128. 18516000000 Бюджет Кролевецької міської 
територіальної громади

88 081,1 21 375,3 0,0

2129. 18517000000 Бюджет Краснопільської селищної 
територіальної громади

64 576,7 2 886,3 0,0

2130. 18518000000 Бюджет Бочечківської сільської 
територіальної громади

13 422,0 0,0 0,0

2131. 18519000000 Бюджет Буринської міської 
територіальної громади

57 333,9 9 455,7 0,0
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2132. 18520000000 Бюджет Дубов’язівської селищної 
територіальної громади

28 009,9 0,0 0,0

2133. 18521000000 Бюджет Коровинської сільської 
територіальної громади

8 716,1 3 381,6 0,0

2134. 18522000000 Бюджет Комишанської сільської 
територіальної громади

13 037,6 0,0 7 336,4

2135. 18523000000 Бюджет Чернеччинської сільської 
територіальної громади

29 863,8 0,0 242,3

2136. 18524000000 Бюджет Новослобідської сільської 
територіальної громади

14 660,2 3 234,1 0,0

2137. 18525000000 Бюджет Степанівської селищної 
територіальної громади

30 398,9 0,0 2 585,6

2138. 18526000000 Бюджет Тростянецької міської 
територіальної громади

71 268,7 0,0 0,0

2139. 18527000000 Бюджет Верхньосироватської 
сільської територіальної громади

18 084,1 6 268,8 0,0

2140. 18528000000 Бюджет Чупахівської селищної 
територіальної громади

12 878,7 5 402,4 0,0

2141. 18529000000 Бюджет Андріяшівської сільської 
територіальної громади

27 074,0 0,0 0,0

2142. 18530000000 Бюджет Шосткинської міської 
територіальної громади

165 053,2 49 986,3 0,0

2143. 18531000000 Бюджет Сумської міської 
територіальної громади

550 530,1 0,0 169 940,1

2144. 18532000000 Бюджет Липоводолинської 
селищної територіальної громади

32 805,2 0,0 4 265,3

2145. 18533000000 Бюджет Річківської сільської 
територіальної громади

13 356,5 0,0 0,0

2146. 18534000000 Бюджет Конотопської міської 
територіальної громади

129 825,2 5 947,0 0,0

2147. 18535000000 Бюджет Білопільської міської 
територіальної громади

53 623,3 8 248,5 0,0

2148. 18536000000 Бюджет Синівської сільської 
територіальної громади

12 208,8 0,0 0,0

2149. 18537000000 Бюджет Охтирської міської 
територіальної громади

96 576,1 0,0 0,0

2150. 18538000000 Бюджет Путивльської міської 
територіальної громади

40 840,1 18 035,2 0,0

2151. 18539000000 Бюджет Великописарівської 
селищної територіальної громади

28 086,0 0,0 0,0

2152. 18540000000 Бюджет Ворожбянської міської 
територіальної громади

15 917,0 12 013,7 0,0

2153. 18541000000 Бюджет Глухівської міської 
територіальної громади

71 150,6 17 101,6 0,0

2154. 18542000000 Бюджет Есманьської селищної 
територіальної громади

13 985,0 0,0 525,0

2155. 18543000000 Бюджет Лебединської міської 
територіальної громади

110 503,9 22 936,5 0,0

2156. 18544000000 Бюджет Попівської сільської 39 022,8 5 101,6 0,0
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територіальної громади
2157. 18545000000 Бюджет Роменської міської 

територіальної громади
147 696,7 0,0 0,0

2158. 18546000000 Бюджет Садівської сільської 
територіальної громади

27 303,1 0,0 0,0

2159. 18547000000 Бюджет Свеської селищної 
територіальної громади

18 847,2 10 609,5 0,0

2160. 18548000000 Бюджет Середино-Будської міської 
територіальної громади

27 946,8 9 124,9 0,0

2161. 18549000000 Бюджет Хмелівської сільської 
територіальної громади

14 101,6 3 981,0 0,0

2162. 18550000000 Бюджет Юнаківської сільської 
територіальної громади

16 305,0 0,0 0,0

2163. 18551000000 Бюджет Ямпільської селищної 
територіальної громади

21 478,6 3 734,1 0,0

2164. 19100000000 Обласний бюджет Тернопільської 
області

222 421,4 157 108,6 0,0

2165. 19501000000 Бюджет Байковецької сільської 
територіальної громади

28 548,1 0,0 19 738,1

2166. 19502000000 Бюджет Білобожницької сільської 
територіальної громади

32 765,9 12 672,4 0,0

2167. 19503000000 Бюджет Васильковецької сільської 
територіальної громади

28 030,7 9 375,4 0,0

2168. 19504000000 Бюджет Великогаївської сільської 
територіальної громади

34 050,0 5 673,6 0,0

2169. 19505000000 Бюджет Гусятинської селищної 
територіальної громади

39 057,6 0,0 0,0

2170. 19506000000 Бюджет Заводської селищної 
територіальної громади

16 240,9 7 338,3 0,0

2171. 19507000000 Бюджет Золотниківської сільської 
територіальної громади

22 459,9 8 315,0 0,0

2172. 19508000000 Бюджет Золотопотіцької селищної 
територіальної громади

62 623,4 27 558,8 0,0

2173. 19509000000 Бюджет Іванівської сільської 
територіальної громади

11 356,6 2 295,2 0,0

2174. 19510000000 Бюджет Козлівської селищної 
територіальної громади

10 554,1 4 961,1 0,0

2175. 19511000000 Бюджет Колиндянської сільської 
територіальної громади

20 241,7 9 778,6 0,0

2176. 19513000000 Бюджет Коропецької селищної 
територіальної громади

12 993,9 10 605,0 0,0

2177. 19514000000 Бюджет Лопушненської сільської 
територіальної громади

25 043,8 7 188,7 0,0

2178. 19515000000 Бюджет Мельнице-Подільської 
селищної територіальної громади

48 015,8 30 062,8 0,0

2179. 19516000000 Бюджет Микулинецької селищної 
територіальної громади

50 497,2 23 534,9 0,0

2180. 19518000000 Бюджет Озернянської сільської 
територіальної громади

22 778,4 11 331,3 0,0
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2181. 19520000000 Бюджет Підволочиської селищної 
територіальної громади

48 327,1 10 531,3 0,0

2182. 19521000000 Бюджет Почаївської міської 
територіальної громади

69 506,3 26 577,6 0,0

2183. 19522000000 Бюджет Скала-Подільської 
селищної територіальної громади

27 088,4 10 901,6 0,0

2184. 19523000000 Бюджет Скалатської міської 
територіальної громади

39 346,7 11 253,1 0,0

2185. 19524000000 Бюджет Скориківської сільської 
територіальної громади

24 411,3 0,0 0,0

2186. 19525000000 Бюджет Теребовлянської міської 
територіальної громади

83 278,1 22 286,5 0,0

2187. 19526000000 Бюджет Шумської міської 
територіальної громади

89 172,3 26 350,9 0,0

2188. 19527000000 Бюджет Борщівської міської 
територіальної громади

72 614,5 33 492,8 0,0

2189. 19528000000 Бюджет Вишнівецької селищної 
територіальної громади

55 259,6 28 243,3 0,0

2190. 19529000000 Бюджет Гримайлівської селищної 
територіальної громади

26 208,9 10 500,8 0,0

2191. 19530000000 Бюджет Залозецької селищної 
територіальної громади

36 524,9 15 396,3 0,0

2192. 19531000000 Бюджет Більче-Золотецької 
сільської територіальної громади

9 957,5 4 783,8 0,0

2193. 19532000000 Бюджет Борсуківської сільської 
територіальної громади

25 972,7 6 931,3 0,0

2194. 19533000000 Бюджет Великодедеркальської 
сільської територіальної громади

24 012,5 7 825,0 0,0

2195. 19535000000 Бюджет Трибухівської сільської 
територіальної громади

27 851,2 919,3 0,0

2196. 19537000000 Бюджет Саранчуківської сільської 
територіальної громади

22 064,5 9 899,8 0,0

2197. 19538000000 Бюджет Лановецької міської 
територіальної громади

71 917,6 18 686,1 0,0

2198. 19539000000 Бюджет Хоростківської міської 
територіальної громади

37 505,2 10 405,9 0,0

2199. 19540000000 Бюджет Зборівської міської 
територіальної громади

55 758,7 13 877,4 0,0

2200. 19542000000 Бюджет Товстенської селищної 
територіальної громади

53 502,9 28 922,9 0,0

2201. 19543000000 Бюджет Білецької сільської 
територіальної громади

28 384,4 5 853,6 0,0

2202. 19544000000 Бюджет Копичинецької міської 
територіальної громади

38 421,4 19 031,6 0,0

2203. 19545000000 Бюджет Купчинецької сільської 
територіальної громади

13 229,6 4 773,2 0,0

2204. 19546000000 Бюджет Монастириської міської 
територіальної громади

60 878,0 24 304,6 0,0

2205. 19548000000 Бюджет Бережанської міської 63 087,7 25 204,4 0,0
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територіальної громади
2206. 19549000000 Бюджет Тернопільської міської 

територіальної громади
558 562,2 0,0 95 086,9

2207. 19550000000 Бюджет Великобірківської 
селищної територіальної громади

16 135,4 0,0 0,0

2208. 19553000000 Бюджет Нараївської сільської 
територіальної громади

24 156,6 10 111,3 0,0

2209. 19554000000 Бюджет Чортківської міської 
територіальної громади

86 987,8 2 721,1 0,0

2210. 19555000000 Бюджет Бучацької міської 
територіальної громади

128 529,5 44 852,1 0,0

2211. 19556000000 Бюджет Великоберезовицької 
селищної територіальної громади

51 589,3 10 767,6 0,0

2212. 19557000000 Бюджет Заліщицької міської 
територіальної громади

75 424,5 28 335,7 0,0

2213. 19558000000 Бюджет Збаразької міської 
територіальної громади

109 972,3 37 483,3 0,0

2214. 19559000000 Бюджет Іване-Пустенської 
сільської територіальної громади

13 974,0 8 898,9 0,0

2215. 19560000000 Бюджет Козівської селищної 
територіальної громади

71 760,0 11 994,7 0,0

2216. 19561000000 Бюджет Кременецької міської 
територіальної громади

140 454,1 39 021,4 0,0

2217. 19562000000 Бюджет Нагірянської сільської 
територіальної громади

25 586,3 11 178,4 0,0

2218. 19563000000 Бюджет Підгаєцької міської 
територіальної громади

57 703,2 2 606,9 0,0

2219. 19564000000 Бюджет Підгороднянської 
сільської територіальної громади

18 640,7 8 695,6 0,0

2220. 20100000000 Обласний бюджет Харківської 
області

602 336,6 15 843,7 0,0

2221. 20501000000 Бюджет Старосалтівської селищної 
територіальної громади

21 101,1 2 656,9 0,0

2222. 20502000000 Бюджет Мереф’янської міської 
територіальної громади

74 907,2 20 834,4 0,0

2223. 20503000000 Бюджет Чкаловської селищної 
територіальної громади

36 124,5 10 604,5 0,0

2224. 20504000000 Бюджет Роганської селищної 
територіальної громади

29 341,8 0,0 6 507,9

2225. 20505000000 Бюджет Нововодолазької селищної 
територіальної громади

64 216,9 0,0 0,0

2226. 20506000000 Бюджет Малоданилівської 
селищної територіальної громади

20 507,8 13 542,9 0,0

2227. 20507000000 Бюджет Зачепилівської селищної 
територіальної громади

49 312,1 6 358,2 0,0

2228. 20508000000 Бюджет Золочівської селищної 
територіальної громади

83 592,9 5 547,1 0,0

2229. 20509000000 Бюджет Оскільської сільської 
територіальної громади

26 149,3 10 232,6 0,0
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2230. 20510000000 Бюджет Коломацької селищної 
територіальної громади

21 859,2 0,0 0,0

2231. 20511000000 Бюджет Наталинської сільської 
територіальної громади

37 074,3 0,0 32 172,1

2232. 20512000000 Бюджет Малинівської селищної 
територіальної громади

22 414,1 0,0 3 751,6

2233. 20513000000 Бюджет Великобурлуцької 
селищної територіальної громади

48 375,5 0,0 3 106,7

2234. 20514000000 Бюджет Пісочинської селищної 
територіальної громади

71 027,8 36 274,3 0,0

2235. 20515000000 Бюджет Старовірівської сільської 
територіальної громади

30 254,1 4 676,5 0,0

2236. 20516000000 Бюджет Циркунівської сільської 
територіальної громади

20 334,9 10 835,8 0,0

2237. 20517000000 Бюджет Лозівської міської 
територіальної громади

211 549,7 30 517,5 0,0

2238. 20518000000 Бюджет Ізюмської міської 
територіальної громади

97 978,7 50 828,1 0,0

2239. 20519000000 Бюджет Олексіївської сільської 
територіальної громади

21 689,1 2 563,2 0,0

2240. 20520000000 Бюджет Донецької селищної 
територіальної громади

47 999,2 0,0 36 279,1

2241. 20521000000 Бюджет Кіндрашівської сільської 
територіальної громади

18 798,8 5 005,9 0,0

2242. 20522000000 Бюджет Курилівської сільської 
територіальної громади

34 166,5 9 522,3 0,0

2243. 20523000000 Бюджет Петропавлівської сільської 
територіальної громади

14 872,1 4 814,2 0,0

2244. 20524000000 Бюджет Балаклійської міської 
територіальної громади

113 435,7 12 816,9 0,0

2245. 20525000000 Бюджет Барвінківської міської 
територіальної громади

76 919,6 13 618,7 0,0

2246. 20526000000 Бюджет Безлюдівської селищної 
територіальної громади

45 174,0 2 930,7 0,0

2247. 20527000000 Бюджет Біляївської сільської 
територіальної громади

22 158,5 0,0 0,0

2248. 20528000000 Бюджет Близнюківської селищної 
територіальної громади

74 215,1 7 571,8 0,0

2249. 20529000000 Бюджет Богодухівської міської 
територіальної громади

102 483,4 0,0 0,0

2250. 20530000000 Бюджет Борівської селищної 
територіальної громади

52 236,0 7 272,1 0,0

2251. 20531000000 Бюджет Валківської міської 
територіальної громади

91 080,1 9 586,3 0,0

2252. 20532000000 Бюджет Височанської селищної 
територіальної громади

52 818,3 28 064,1 0,0

2253. 20533000000 Бюджет Вільхівської сільської 
територіальної громади

23 368,5 0,0 3 103,8

2254. 20534000000 Бюджет Вільхуватської сільської 19 193,8 0,0 0,0
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територіальної громади
2255. 20535000000 Бюджет Вовчанської міської 

територіальної громади
96 772,8 3 077,9 0,0

2256. 20536000000 Бюджет Дворічанської селищної 
територіальної громади

53 151,5 0,0 0,0

2257. 20537000000 Бюджет Дергачівської міської 
територіальної громади

105 579,5 0,0 0,0

2258. 20538000000 Бюджет Зміївської міської 
територіальної громади

95 364,2 37 091,3 0,0

2259. 20539000000 Бюджет Кегичівської селищної 
територіальної громади

62 051,6 5 887,1 0,0

2260. 20540000000 Бюджет Красноградської міської 
територіальної громади

80 044,8 0,0 0,0

2261. 20541000000 Бюджет Краснокутської селищної 
територіальної громади

84 666,4 5 092,5 0,0

2262. 20542000000 Бюджет Куньєвської сільської 
територіальної громади

19 055,1 348,6 0,0

2263. 20543000000 Бюджет Куп'янської міської 
територіальної громади

104 147,2 0,0 0,0

2264. 20544000000 Бюджет Липецької сільської 
територіальної громади

39 318,2 12 194,1 0,0

2265. 20545000000 Бюджет Люботинської міської 
територіальної громади

62 843,8 25 575,4 0,0

2266. 20546000000 Бюджет Новопокровської селищної 
територіальної громади

39 336,1 24 688,7 0,0

2267. 20547000000 Бюджет Первомайської міської 
територіальної громади

68 084,9 20 364,4 0,0

2268. 20548000000 Бюджет Печенізької селищної 
територіальної громади

23 223,7 7 249,1 0,0

2269. 20549000000 Бюджет Південноміської міської 
територіальної громади

34 089,0 21 730,2 0,0

2270. 20550000000 Бюджет Савинської селищної 
територіальної громади

24 331,8 17 268,3 0,0

2271. 20551000000 Бюджет Сахновщинської селищної 
територіальної громади

68 990,9 13 295,7 0,0

2272. 20552000000 Бюджет Слобожанської селищної 
територіальної громади

65 094,3 0,0 0,0

2273. 20553000000 Бюджет Солоницівської селищної 
територіальної громади

86 346,6 6 197,0 0,0

2274. 20554000000 Бюджет Харківської міської 
територіальної громади

2 254 948,0 0,0 352 825,5

2275. 20555000000 Бюджет Чугуївської міської 
територіальної громади

96 942,9 0,0 12 749,4

2276. 20556000000 Бюджет Шевченківської селищної 
територіальної громади

59 512,9 3 774,5 0,0

2277. 21100000000 Обласний бюджет Херсонської 
областi

236 031,0 121 308,8 0,0

2278. 21501000000 Бюджет Кочубеївської сільської 
територіальної громади

9 191,7 2 411,6 0,0
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2279. 21502000000 Бюджет Асканії-Нової селищної 
територіальної громади

22 030,5 5 149,2 0,0

2280. 21503000000 Бюджет Каланчацької селищної 
територіальної громади

59 608,4 9 394,4 0,0

2281. 21504000000 Бюджет Мирненської селищної 
територіальної громади

13 420,5 0,0 0,0

2282. 21505000000 Бюджет Чаплинської селищної 
територіальної громади

60 594,2 7 625,7 0,0

2283. 21506000000 Бюджет Зеленопідської сільської 
територіальної громади

30 294,4 4 367,2 0,0

2284. 21507000000 Бюджет Великокопанівської 
сільської територіальної громади

26 227,4 10 910,5 0,0

2285. 21509000000 Бюджет Присиваської сільської 
територіальної громади

16 011,9 0,0 0,0

2286. 21510000000 Бюджет Музиківської сільської 
територіальної громади

15 893,1 0,0 1 287,8

2287. 21511000000 Бюджет Тавричанської сільської 
територіальної громади

17 349,2 0,0 0,0

2288. 21512000000 Бюджет Хрестівської сільської 
територіальної громади

29 573,0 1 968,5 0,0

2289. 21513000000 Бюджет Виноградівської сільської 
територіальної громади

38 320,1 21 705,7 0,0

2290. 21514000000 Бюджет Горностаївської селищної 
територіальної громади

54 669,8 11 907,0 0,0

2291. 21515000000 Бюджет Станіславської сільської 
територіальної громади

28 880,6 15 893,2 0,0

2292. 21516000000 Бюджет Білозерської селищної 
територіальної громади

71 353,8 18 999,3 0,0

2293. 21517000000 Бюджет Борозенської сільської 
територіальної громади

16 659,9 0,0 0,0

2294. 21518000000 Бюджет Високопільської селищної 
територіальної громади

30 185,8 7 873,3 0,0

2295. 21519000000 Бюджет Бехтерської сільської 
територіальної громади

45 439,8 9 417,6 0,0

2296. 21520000000 Бюджет Чулаківської сільської 
територіальної громади

35 369,0 10 937,4 0,0

2297. 21521000000 Бюджет Костянтинівської сільської 
територіальної громади

14 309,3 1 157,0 0,0

2298. 21522000000 Бюджет Іванівської селищної 
територіальної громади

40 528,4 4 632,4 0,0

2299. 21523000000 Бюджет Ювілейної сільської 
територіальної громади

39 136,2 19 359,8 0,0

2300. 21524000000 Бюджет Любимівської селищної 
територіальної громади

22 691,6 5 063,6 0,0

2301. 21525000000 Бюджет Долматівської сільської 
територіальної громади

19 109,7 7 417,5 0,0

2302. 21527000000 Бюджет Новорайської сільської 
територіальної громади

21 542,3 1 742,3 0,0

2303. 21528000000 Бюджет Новокаховської міської 139 630,4 0,0 0,0
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територіальної громади
2304. 21529000000 Бюджет Голопристанської міської 

територіальної громади
122 868,4 27 040,5 0,0

2305. 21530000000 Бюджет Милівської сільської 
територіальної громади

24 648,0 9 414,3 0,0

2306. 21534000000 Бюджет Бериславської міської 
територіальної громади

61 601,5 8 642,5 0,0

2307. 21535000000 Бюджет Великолепетиської 
селищної територіальної громади

35 688,0 5 715,9 0,0

2308. 21536000000 Бюджет Великоолександрівської 
селищної територіальної громади

66 921,7 12 354,1 0,0

2309. 21537000000 Бюджет Верхньорогачицької 
селищної територіальної громади

35 656,1 12 184,4 0,0

2310. 21538000000 Бюджет Генічеської міської 
територіальної громади

173 093,6 60 754,1 0,0

2311. 21539000000 Бюджет Дар'ївської сільської 
територіальної громади

50 178,6 17 546,2 0,0

2312. 21540000000 Бюджет Калинівської селищної 
територіальної громади

11 007,3 4 325,1 0,0

2313. 21541000000 Бюджет Каховської міської 
територіальної громади

98 559,1 0,0 0,0

2314. 21542000000 Бюджет Лазурненської селищної 
територіальної громади

19 854,7 11 015,0 0,0

2315. 21543000000 Бюджет Нижньосірогозької 
селищної територіальної громади

55 343,2 8 993,9 0,0

2316. 21544000000 Бюджет Нововоронцовської 
селищної територіальної громади

38 955,4 14 175,6 0,0

2317. 21545000000 Бюджет Новомиколаївської 
сільської територіальної громади

17 296,4 12 037,2 0,0

2318. 21546000000 Бюджет Новоолександрівської 
сільської територіальної громади

18 714,8 7 342,1 0,0

2319. 21547000000 Бюджет Новотроїцької селищної 
територіальної громади

109 358,2 19 865,1 0,0

2320. 21548000000 Бюджет Олешківської міської 
територіальної громади

119 131,0 27 895,4 0,0

2321. 21549000000 Бюджет Рубанівської сільської 
територіальної громади

17 914,7 361,3 0,0

2322. 21550000000 Бюджет Скадовської міської 
територіальної громади

93 293,8 34 986,2 0,0

2323. 21551000000 Бюджет Таврійської міської 
територіальної громади

43 079,1 16 502,2 0,0

2324. 21552000000 Бюджет Тягинської сільської 
територіальної громади

36 994,6 15 465,4 0,0

2325. 21553000000 Бюджет Херсонської міської 
територіальної громади

662 746,5 0,0 0,0

2326. 21554000000 Бюджет Чорнобаївської сільської 
територіальної громади

38 540,9 5 237,2 0,0

2327. 22100000000 Обласний бюджет Хмельницької 
області

321 823,5 49 457,1 0,0
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2328. 22501000000 Бюджет Берездівської сільської 
територіальної громади

30 493,8 9 887,3 0,0

2329. 22502000000 Бюджет Війтовецької селищної 
територіальної громади

30 458,1 5 998,1 0,0

2330. 22503000000 Бюджет Волочиської міської 
територіальної громади

96 178,3 0,0 0,0

2331. 22504000000 Бюджет Ганнопільської сільської 
територіальної громади

23 735,1 8 855,0 0,0

2332. 22505000000 Бюджет Гвардійської сільської 
територіальної громади

19 750,4 5 533,7 0,0

2333. 22506000000 Бюджет Гуменецької сільської 
територіальної громади

34 897,2 0,0 4 609,1

2334. 22507000000 Бюджет Дунаєвецької міської 
територіальної громади

107 767,3 27 774,7 0,0

2335. 22508000000 Бюджет Новодунаєвецької 
селищної територіальної громади

28 231,9 8 507,6 0,0

2336. 22509000000 Бюджет Китайгородської сільської 
територіальної громади

9 433,4 7 324,6 0,0

2337. 22511000000 Бюджет Летичівської селищної 
територіальної громади

54 613,6 6 030,4 0,0

2338. 22512000000 Бюджет Лісовогринівецької 
сільської територіальної громади

17 713,4 5 422,6 0,0

2339. 22513000000 Бюджет Маківської сільської 
територіальної громади

19 055,0 8 656,2 0,0

2340. 22514000000 Бюджет Меджибізької селищної 
територіальної громади

25 662,6 0,0 0,0

2341. 22515000000 Бюджет Наркевицької селищної 
територіальної громади

15 926,6 2 348,1 0,0

2342. 22516000000 Бюджет Новоушицької селищної 
територіальної громади

69 681,3 19 895,5 0,0

2343. 22517000000 Бюджет Полонської міської 
територіальної громади

108 321,0 23 797,6 0,0

2344. 22518000000 Бюджет Понінківської селищної 
територіальної громади

21 215,5 3 012,4 0,0

2345. 22519000000 Бюджет Розсошанської сільської 
територіальної громади

37 123,5 0,0 3 374,7

2346. 22520000000 Бюджет Сатанівської селищної 
територіальної громади

27 146,9 8 074,5 0,0

2347. 22521000000 Бюджет Старосинявської селищної 
територіальної громади

52 643,3 6 188,7 0,0

2348. 22522000000 Бюджет Чорноострівської 
селищної територіальної громади

32 877,3 12 983,5 0,0

2349. 22523000000 Бюджет Чемеровецької селищної 
територіальної громади

75 735,6 6 784,1 0,0

2350. 22524000000 Бюджет Гуківської сільської 
територіальної громади

8 308,3 1 949,5 0,0

2351. 22525000000 Бюджет Ленковецької сільської 
територіальної громади

21 150,6 3 166,4 0,0

2352. 22526000000 Бюджет Судилківської сільської 44 666,9 12 910,0 0,0
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територіальної громади
2353. 22527000000 Бюджет Городоцької міської 

територіальної громади
101 758,2 16 750,5 0,0

2354. 22528000000 Бюджет Слобідсько-Кульчієвецької 
сільської територіальної громади

25 156,6 9 414,6 0,0

2355. 22529000000 Бюджет Антонінської селищної 
територіальної громади

32 519,7 5 772,8 0,0

2356. 22530000000 Бюджет Красилівської міської 
територіальної громади

90 278,8 0,0 0,0

2357. 22532000000 Бюджет Солобковецької сільської 
територіальної громади

13 896,4 308,6 0,0

2358. 22533000000 Бюджет Грицівської селищної 
територіальної громади

19 063,2 3 622,1 0,0

2359. 22534000000 Бюджет Вовковинецької селищної 
територіальної громади

21 910,1 7 314,2 0,0

2360. 22535000000 Бюджет Смотрицької селищної 
територіальної громади

18 240,1 4 238,9 0,0

2361. 22536000000 Бюджет Жванецької сільської 
територіальної громади

21 436,1 8 025,9 0,0

2362. 22537000000 Бюджет Староушицької селищної 
територіальної громади

16 388,8 11 519,5 0,0

2363. 22538000000 Бюджет Крупецької сільської 
територіальної громади

12 591,9 0,0 3 357,8

2364. 22540000000 Бюджет Білогірської селищної 
територіальної громади

66 916,9 10 496,1 0,0

2365. 22543000000 Бюджет Улашанівської сільської 
територіальної громади

34 122,4 1 726,1 0,0

2366. 22544000000 Бюджет Ямпільської селищної 
територіальної громади

20 486,5 5 140,4 0,0

2367. 22545000000 Бюджет Славутської міської 
територіальної громади

91 891,6 8 368,8 0,0

2368. 22546000000 Бюджет Нетішинської міської 
територіальної громади

88 137,9 0,0 75 067,4

2369. 22547000000 Бюджет Плужненської сільської 
територіальної громади

23 048,9 8 913,7 0,0

2370. 22548000000 Бюджет Заслучненської сільської 
територіальної громади

15 609,8 3 535,5 0,0

2371. 22549000000 Бюджет Сахновецької сільської 
територіальної громади

15 973,4 0,0 615,7

2372. 22552000000 Бюджет Старокостянтинівської 
міської територіальної громади

150 037,7 0,0 0,0

2373. 22553000000 Бюджет Віньковецької селищної 
територіальної громади

56 582,8 14 303,6 0,0

2374. 22554000000 Бюджет Деражнянської міської 
територіальної громади

70 902,9 12 362,7 0,0

2375. 22555000000 Бюджет Закупненської селищної 
територіальної громади

20 303,3 5 611,5 0,0

2376. 22556000000 Бюджет Зіньківської сільської 
територіальної громади

7 472,5 2 181,7 0,0
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2377. 22557000000 Бюджет Ізяславської міської 
територіальної громади

77 396,8 16 774,8 0,0

2378. 22558000000 Бюджет Кам'янець-Подільської 
міської територіальної громади

221 493,6 48 477,2 0,0

2379. 22559000000 Бюджет Миролюбненської 
сільської територіальної громади

13 626,2 3 052,5 0,0

2380. 22560000000 Бюджет Михайлюцької сільської 
територіальної громади

24 023,1 5 169,7 0,0

2381. 22561000000 Бюджет Орининської сільської 
територіальної громади

21 275,9 10 198,9 0,0

2382. 22562000000 Бюджет Староостропільської 
сільської територіальної громади

19 505,6 2 050,5 0,0

2383. 22563000000 Бюджет Теофіпольської селищної 
територіальної громади

85 706,6 7 910,9 0,0

2384. 22564000000 Бюджет Хмельницької міської 
територіальної громади

703 153,1 0,0 91 701,4

2385. 22565000000 Бюджет Шепетівської міської 
територіальної громади

114 946,5 0,0 0,0

2386. 22566000000 Бюджет Щиборівської сільської 
територіальної громади

14 797,4 2 620,3 0,0

2387. 22567000000 Бюджет Ярмолинецької селищної 
територіальної громади

66 213,2 3 702,3 0,0

2388. 23100000000 Обласний бюджет Черкаської 
області

331 300,1 31 901,6 0,0

2389. 23501000000 Бюджет Білозірської сільської 
територіальної громади

27 253,2 9 280,6 0,0

2390. 23502000000 Бюджет Єрківської селищної 
територіальної громади

13 010,6 0,0 3 954,3

2391. 23503000000 Бюджет Мокрокалигірської 
сільської територіальної громади

13 202,4 914,9 0,0

2392. 23504000000 Бюджет Тальнівської міської 
територіальної громади

88 392,9 6 962,5 0,0

2393. 23505000000 Бюджет Стеблівської селищної 
територіальної громади

19 441,5 0,0 0,0

2394. 23506000000 Бюджет Набутівської сільської 
територіальної громади

11 650,7 2 389,7 0,0

2395. 23507000000 Бюджет Селищенської сільської 
територіальної громади

12 592,5 3 697,2 0,0

2396. 23508000000 Бюджет Ротмістрівської сільської 
територіальної громади

23 847,1 7 762,5 0,0

2397. 23509000000 Бюджет Шполянської міської 
територіальної громади

97 499,0 0,0 0,0

2398. 23510000000 Бюджет Степанецької сільської 
територіальної громади

24 973,6 0,0 29 502,9

2399. 23511000000 Бюджет Мліївської сільської 
територіальної громади

16 332,2 5 379,9 0,0

2400. 23514000000 Бюджет Жашківської міської 
територіальної громади

101 373,9 1 357,5 0,0

2401. 23515000000 Бюджет Кам’янської міської 51 941,1 4 941,7 0,0
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територіальної громади
2402. 23516000000 Бюджет Ліплявської сільської 

територіальної громади
12 484,5 0,0 128,9

2403. 23519000000 Бюджет Іваньківської сільської 
територіальної громади

11 019,4 1 707,5 0,0

2404. 23520000000 Бюджет Паланської сільської 
територіальної громади

49 892,2 0,0 304,0

2405. 23521000000 Бюджет Степанківської сільської 
територіальної громади

19 441,1 1 325,5 0,0

2406. 23522000000 Бюджет Іркліївської сільської 
територіальної громади

56 406,5 2 612,2 0,0

2407. 23523000000 Бюджет Матусівської сільської 
територіальної громади

10 431,0 2 176,2 0,0

2408. 23524000000 Бюджет Зорівської сільської 
територіальної громади

10 320,1 0,0 230,1

2409. 23525000000 Бюджет Михайлівської сільської 
територіальної громади

20 517,9 2 909,6 0,0

2410. 23526000000 Бюджет Буцької селищної 
територіальної громади

14 480,6 1 479,0 0,0

2411. 23527000000 Бюджет Балаклеївської сільської 
територіальної громади

24 228,2 0,0 0,0

2412. 23529000000 Бюджет Березняківської сільської 
територіальної громади

17 126,3 3 535,2 0,0

2413. 23530000000 Бюджет Бобрицької сільської 
територіальної громади

15 357,5 0,0 0,0

2414. 23531000000 Бюджет Бужанської сільської 
територіальної громади

14 475,7 967,7 0,0

2415. 23532000000 Бюджет Великохутірської сільської 
територіальної громади

10 007,5 222,0 0,0

2416. 23533000000 Бюджет Вільшанської селищної 
територіальної громади

21 070,3 9 125,3 0,0

2417. 23534000000 Бюджет Водяницької сільської 
територіальної громади

18 517,6 1 677,1 0,0

2418. 23535000000 Бюджет Дмитрушківської сільської 
територіальної громади

37 252,9 6 832,8 0,0

2419. 23536000000 Бюджет Ладижинської сільської 
територіальної громади

25 667,8 4 322,1 0,0

2420. 23538000000 Бюджет Леськівської сільської 
територіальної громади

25 883,7 8 921,3 0,0

2421. 23539000000 Бюджет Лип’янської сільської 
територіальної громади

9 623,5 588,3 0,0

2422. 23540000000 Бюджет Лисянської селищної 
територіальної громади

40 405,7 7 593,3 0,0

2423. 23542000000 Бюджет Медведівської сільської 
територіальної громади

10 908,5 3 944,3 0,0

2424. 23546000000 Бюджет Руськополянської 
сільської територіальної громади

42 799,5 8 329,2 0,0

2425. 23547000000 Бюджет Сагунівської сільської 
територіальної громади

14 543,4 3 648,7 0,0
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2426. 23549000000 Бюджет Тернівської сільської 
територіальної громади

9 409,1 4 556,8 0,0

2427. 23551000000 Бюджет Червонослобідської 
сільської територіальної громади

43 652,5 0,0 0,0

2428. 23552000000 Бюджет Чигиринської міської 
територіальної громади

60 012,5 6 964,6 0,0

2429. 23553000000 Бюджет Шевченківської сільської 
територіальної громади

9 083,7 3 371,0 0,0

2430. 23554000000 Бюджет Канівської міської 
територіальної громади

62 406,7 0,0 8 928,1

2431. 23555000000 Бюджет Драбівської селищної 
територіальної громади

41 878,5 208,0 0,0

2432. 23556000000 Бюджет Баштечківської сільської 
територіальної громади

13 623,0 610,8 0,0

2433. 23557000000 Бюджет Виноградської сільської 
територіальної громади

14 527,5 1 144,9 0,0

2434. 23558000000 Бюджет Бабанської селищної 
територіальної громади

16 090,5 1 870,8 0,0

2435. 23559000000 Бюджет Будищенської сільської 
територіальної громади

14 875,6 0,0 0,0

2436. 23560000000 Бюджет Ватутінської міської 
територіальної громади

44 401,3 29 223,0 0,0

2437. 23561000000 Бюджет Вознесенської сільської 
територіальної громади

14 970,2 513,9 0,0

2438. 23562000000 Бюджет Гельмязівської сільської 
територіальної громади

26 529,7 0,0 0,0

2439. 23563000000 Бюджет Городищенської міської 
територіальної громади

57 717,2 8 731,4 0,0

2440. 23564000000 Бюджет Звенигородської міської 
територіальної громади

73 653,0 6 823,2 0,0

2441. 23565000000 Бюджет Золотоніської міської 
територіальної громади

82 859,0 0,0 0,0

2442. 23566000000 Бюджет Катеринопільської 
селищної територіальної громади

39 144,5 3 854,0 0,0

2443. 23567000000 Бюджет Корсунь-Шевченківської 
міської територіальної громади

50 825,8 596,6 0,0

2444. 23568000000 Бюджет Маньківської селищної 
територіальної громади

59 716,1 0,0 0,0

2445. 23569000000 Бюджет Монастирищенської 
міської територіальної громади

94 674,7 31 076,1 0,0

2446. 23570000000 Бюджет Мошнівської сільської 
територіальної громади

41 193,6 20 789,7 0,0

2447. 23571000000 Бюджет Новодмитрівської 
сільської територіальної громади

32 448,1 0,0 0,0

2448. 23572000000 Бюджет Піщанської сільської 
територіальної громади

20 860,8 4 868,4 0,0

2449. 23573000000 Бюджет Смілянської міської 
територіальної громади

116 810,7 20 763,5 0,0

2450. 23574000000 Бюджет Уманської міської 161 569,2 0,0 0,0
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територіальної громади
2451. 23575000000 Бюджет Христинівської міської 

територіальної громади
99 238,6 2 829,5 0,0

2452. 23576000000 Бюджет Черкаської міської 
територіальної громади

513 348,1 0,0 112 508,6

2453. 23577000000 Бюджет Чорнобаївської селищної 
територіальної громади

64 889,2 0,0 0,0

2454. 23578000000 Бюджет Шрамківської сільської 
територіальної громади

33 456,4 8 786,4 0,0

2455. 24100000000 Обласний бюджет Чернівецької 
області

156 901,5 241 244,2 0,0

2456. 24501000000 Бюджет Вашковецької сільської 
територіальної громади

19 192,9 7 907,0 0,0

2457. 24502000000 Бюджет Великокучурівської 
сільської територіальної громади

42 427,8 26 987,3 0,0

2458. 24503000000 Бюджет Волоківської сільської 
територіальної громади

16 184,3 11 897,4 0,0

2459. 24504000000 Бюджет Глибоцької селищної 
територіальної громади

66 776,5 13 736,1 0,0

2460. 24505000000 Бюджет Клішковецької сільської 
територіальної громади

51 241,1 27 592,3 0,0

2461. 24506000000 Бюджет Мамалигівської сільської 
територіальної громади

29 186,9 17 362,7 0,0

2462. 24507000000 Бюджет Недобоївської сільської 
територіальної громади

33 652,0 21 186,7 0,0

2463. 24508000000 Бюджет Рукшинської сільської 
територіальної громади

22 405,4 12 862,2 0,0

2464. 24509000000 Бюджет Сокирянської міської 
територіальної громади

126 396,9 38 153,0 0,0

2465. 24510000000 Бюджет Усть-Путильської 
сільської територіальної громади

30 423,9 9 245,4 0,0

2466. 24511000000 Бюджет Вашківецької міської 
територіальної громади

46 742,1 21 565,4 0,0

2467. 24512000000 Бюджет Вижницької міської 
територіальної громади

73 246,4 14 168,9 0,0

2468. 24513000000 Бюджет Сторожинецької міської 
територіальної громади

153 382,4 56 043,7 0,0

2469. 24514000000 Бюджет Красноїльської селищної 
територіальної громади

39 267,2 20 730,2 0,0

2470. 24515000000 Бюджет Тереблеченської сільської 
територіальної громади

20 544,3 9 319,6 0,0

2471. 24516000000 Бюджет Чудейської сільської 
територіальної громади

49 228,4 28 128,3 0,0

2472. 24517000000 Бюджет Конятинської сільської 
територіальної громади

30 391,8 8 543,2 0,0

2473. 24518000000 Бюджет Селятинської сільської 
територіальної громади

31 904,4 5 588,4 0,0

2474. 24519000000 Бюджет Острицької сільської 
територіальної громади

51 543,1 23 267,7 0,0
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2475. 24520000000 Бюджет Мамаївської сільської 
територіальної громади

60 578,8 30 702,9 0,0

2476. 24521000000 Бюджет Кіцманської міської 
територіальної громади

61 523,2 16 237,1 0,0

2477. 24522000000 Бюджет Магальської сільської 
територіальної громади

32 520,8 14 305,3 0,0

2478. 24523000000 Бюджет Вікнянської сільської 
територіальної громади

18 864,5 0,0 2 141,2

2479. 24524000000 Бюджет Юрковецької сільської 
територіальної громади

40 268,7 17 283,4 0,0

2480. 24525000000 Бюджет Кострижівської селищної 
територіальної громади

11 262,1 6 566,1 0,0

2481. 24526000000 Бюджет Новоселицької міської 
територіальної громади

98 219,7 31 047,6 0,0

2482. 24527000000 Бюджет Герцаївської міської 
територіальної громади

68 819,8 25 969,7 0,0

2483. 24528000000 Бюджет Заставнівської міської 
територіальної громади

27 843,5 7 738,1 0,0

2484. 24529000000 Бюджет Неполоковецької селищної 
територіальної громади

21 906,2 9 733,0 0,0

2485. 24530000000 Бюджет Ставчанської сільської 
територіальної громади

20 952,5 11 334,1 0,0

2486. 24531000000 Бюджет Хотинської міської 
територіальної громади

62 210,7 12 171,1 0,0

2487. 24532000000 Бюджет Чагорської сільської 
територіальної громади

31 384,6 17 344,7 0,0

2488. 24533000000 Бюджет Новодністровської міської 
територіальної громади

28 071,8 0,0 531,8

2489. 24534000000 Бюджет Ванчиковецької сільської 
територіальної громади

32 004,4 28 323,6 0,0

2490. 24535000000 Бюджет Карапчівської сільської 
територіальної громади

14 980,2 8 246,8 0,0

2491. 24536000000 Бюджет Сучевенської сільської 
територіальної громади

29 248,6 15 331,5 0,0

2492. 24537000000 Бюджет Кадубовецької сільської 
територіальної громади

31 724,3 13 670,5 0,0

2493. 24538000000 Бюджет Банилівської сільської 
територіальної громади

31 025,2 14 175,6 0,0

2494. 24539000000 Бюджет Берегометської селищної 
територіальної громади

85 374,4 25 252,2 0,0

2495. 24540000000 Бюджет Боянської сільської 
територіальної громади

22 807,2 11 375,5 0,0

2496. 24541000000 Бюджет Брусницької сільської 
територіальної громади

30 776,5 17 002,6 0,0

2497. 24542000000 Бюджет Веренчанської сільської 
територіальної громади

27 640,8 12 515,5 0,0

2498. 24543000000 Бюджет Горішньошеровецької 
сільської територіальної громади

22 797,0 10 872,9 0,0

2499. 24544000000 Бюджет Кам’янецької сільської 41 533,7 18 728,6 0,0
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територіальної громади
2500. 24545000000 Бюджет Кам’янської сільської 

територіальної громади
37 206,0 22 296,6 0,0

2501. 24546000000 Бюджет Кельменецької селищної 
територіальної громади

94 789,1 40 934,7 0,0

2502. 24547000000 Бюджет Лівинецької сільської 
територіальної громади

19 227,2 11 516,4 0,0

2503. 24548000000 Бюджет Петровецької сільської 
територіальної громади

32 268,4 16 368,1 0,0

2504. 24549000000 Бюджет Путильської селищної 
територіальної громади

65 033,8 7 909,6 0,0

2505. 24550000000 Бюджет Тарашанської сільської 
територіальної громади

32 015,0 14 361,5 0,0

2506. 24551000000 Бюджет Топорівської сільської 
територіальної громади

39 748,7 23 502,7 0,0

2507. 24552000000 Бюджет Чернівецької міської 
територіальної громади

550 772,3 0,0 0,0 -2352- Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
У додатку №5 до проекту закону збільшити освітню 

субвенцію бюджету Чернівецької міської територіальної 
громади (код 24552000000) на 78.100 тис. грн (для 
забезпечення підвищення посадових окладів педагогічних 
працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти).

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові 
надходження, акцизи, доходи Національного банку України 
(код 21020000), залишки коштів загального та спеціального 
фондів державного бюджету на початок року, а також за 
рахунок додаткових надходжень від приватизації державного 
майна (код 500000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

2508. 25100000000 Обласний бюджет Чернігівської 
області

208 097,7 26 514,9 0,0 -2353- Н.д.Сова О.Г. (Реєстр.картка №294)
    Н.д.Гривко С.Д. (Реєстр.картка №335)

Збільшити видатки за загальним фондом за бюджетною 
програмою «Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам» (КПКВК 2211190) на 42.285,7 тис. грн 
для місцевих бюджетів Чернігівської області, із внесенням 
відповідних змін у додатки № 3 та № 5 до законопроекту.

Зазначену вище пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок додаткових надходжень від приватизації державного 
майна (код 500000), які за попередніми розрахунками Фонду 
державного майна очікуються у сумі не менше 8 млрд грн. в 
цілому. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

2509. 25501000000 Бюджет Вертіївської сільської 
територіальної громади

20 009,9 4 272,7 0,0

2510. 25502000000 Бюджет Деснянської селищної 
територіальної громади

28 449,5 0,0 16 438,3

2511. 25503000000 Бюджет Кіптівської сільської 
територіальної громади

15 815,1 3 940,0 0,0

2512. 25504000000 Бюджет Макіївської сільської 
територіальної громади

12 389,5 0,0 2 355,3

2513. 25505000000 Бюджет Парафіївської селищної 
територіальної громади

20 077,2 0,0 1 589,3
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2514. 25506000000 Бюджет Батуринської міської 
територіальної громади

21 810,2 0,0 0,0

2515. 25507000000 Бюджет Корюківської міської 
територіальної громади

62 093,0 0,0 0,0

2516. 25508000000 Бюджет Носівської міської 
територіальної громади

65 300,7 13 714,9 0,0

2517. 25509000000 Бюджет Остерської міської 
територіальної громади

25 172,5 10 014,7 0,0

2518. 25510000000 Бюджет Сновської міської 
територіальної громади

62 631,8 10 671,6 0,0

2519. 25511000000 Бюджет Гончарівської селищної 
територіальної громади

13 334,8 0,0 11 976,9

2520. 25512000000 Бюджет Коропської селищної 
територіальної громади

46 681,0 10 056,9 0,0

2521. 25513000000 Бюджет Лосинівської селищної 
територіальної громади

20 539,0 9 657,8 0,0

2522. 25514000000 Бюджет Михайло-Коцюбинської 
селищної територіальної громади

35 381,0 3 826,3 0,0

2523. 25515000000 Бюджет Іванівської сільської 
територіальної громади

22 264,9 9 260,3 0,0

2524. 25516000000 Бюджет Мринської сільської 
територіальної громади

14 976,8 665,7 0,0

2525. 25517000000 Бюджет Менської міської 
територіальної громади

73 257,9 7 746,7 0,0

2526. 25518000000 Бюджет Козелецької селищної 
територіальної громади

57 686,2 0,0 0,0

2527. 25519000000 Бюджет Комарівської сільської 
територіальної громади

13 617,0 0,0 0,0

2528. 25520000000 Бюджет Новобасанської сільської 
територіальної громади

19 662,8 0,0 3 617,4

2529. 25521000000 Бюджет Бобровицької міської 
територіальної громади

79 426,6 0,0 853,0

2530. 25522000000 Бюджет Плисківської сільської 
територіальної громади

7 408,5 43,6 0,0

2531. 25523000000 Бюджет Тупичівської сільської 
територіальної громади

13 947,0 29,0 0,0

2532. 25524000000 Бюджет Ічнянської міської 
територіальної громади

58 385,5 0,0 0,0 -2354- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
Передбачити освітню субвенцію з державного бюджету 

місцевим бюджетам ККД МБ 41033900 у обсязі 63.033,9 тис. 
грн для бюджету Ічнянської міської територіальної громади 
(код 25524000000).

Джерелом фінансування відповідних додаткових витрат 
загальним обсягом 3.469.000 тис. грн пропоную визначити 
перевищення доходів Національного банку України, а також 
залишки коштів загального та спеціального фондів 
державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо уточнення 
розподілу освітньої 
субвенції та розгляду 
можливості її 
збільшення/

2533. 25525000000 Бюджет Куликівської селищної 
територіальної громади

42 895,7 7 064,9 0,0

2534. 25526000000 Бюджет Малодівицької селищної 11 518,1 0,0 0,0
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територіальної громади
2535. 25527000000 Бюджет Любецької селищної 

територіальної громади
13 576,8 1 876,5 0,0

2536. 25528000000 Бюджет Семенівської міської 
територіальної громади

53 564,8 8 131,6 0,0

2537. 25529000000 Бюджет Сосницької селищної 
територіальної громади

37 896,0 11 992,2 0,0

2538. 25530000000 Бюджет Срібнянської селищної 
територіальної громади

27 704,8 0,0 4 312,7

2539. 25531000000 Бюджет Талалаївської селищної 
територіальної громади

33 299,8 0,0 0,0

2540. 25532000000 Бюджет Холминської селищної 
територіальної громади

12 643,5 4 561,5 0,0

2541. 25533000000 Бюджет Олишівської селищної 
територіальної громади

5 402,3 0,0 1 818,4

2542. 25534000000 Бюджет Височанської сільської 
територіальної громади

13 952,8 4 929,6 0,0

2543. 25535000000 Бюджет Варвинської селищної 
територіальної громади

44 213,0 0,0 10 903,5

2544. 25536000000 Бюджет Городнянської міської 
територіальної громади

54 031,5 17 229,8 0,0

2545. 25537000000 Бюджет Линовицької селищної 
територіальної громади

15 029,8 0,0 204,5

2546. 25538000000 Бюджет Ніжинської міської 
територіальної громади

127 316,4 2 871,4 0,0

2547. 25539000000 Бюджет Новгород-Сіверської 
міської територіальної громади

60 961,9 9 220,3 0,0

2548. 25540000000 Бюджет Борзнянської міської 
територіальної громади

36 699,7 7 579,0 0,0

2549. 25541000000 Бюджет Новобілоуської сільської 
територіальної громади

44 563,9 0,0 0,0

2550. 25542000000 Бюджет Киїнської сільської 
територіальної громади

20 126,0 6 756,8 0,0

2551. 25546000000 Бюджет Добрянської селищної 
територіальної громади

16 885,8 1 272,0 0,0

2552. 25547000000 Бюджет Киселівської сільської 
територіальної громади

14 823,2 0,0 0,0

2553. 25548000000 Бюджет Понорницької селищної 
територіальної громади

25 002,4 10 083,8 0,0

2554. 25549000000 Бюджет Сухополов’янської 
сільської територіальної громади

35 057,0 7 035,0 0,0

2555. 25550000000 Бюджет Талалаївської сільської 
територіальної громади

15 959,0 6 625,6 0,0

2556. 25551000000 Бюджет Бахмацької міської 
територіальної громади

81 066,6 0,0 0,0

2557. 25552000000 Бюджет Березнянської селищної 
територіальної громади

18 469,9 10 274,1 0,0

2558. 25553000000 Бюджет Дмитрівської селищної 
територіальної громади

12 773,8 297,0 0,0
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2559. 25554000000 Бюджет Крутівської сільської 
територіальної громади

11 280,3 4 601,4 0,0

2560. 25555000000 Бюджет Ладанської селищної 
територіальної громади

15 854,1 7 445,5 0,0

2561. 25556000000 Бюджет Прилуцької міської 
територіальної громади

105 174,9 0,0 13 417,8

2562. 25557000000 Бюджет Ріпкинської селищної 
територіальної громади

34 233,6 10 042,6 0,0

2563. 25558000000 Бюджет Седнівської селищної 
територіальної громади

6 450,9 4 557,7 0,0

2564. 25559000000 Бюджет Чернігівської міської 
територіальної громади

558 826,2 0,0 48 689,5

2565. 25560000000 Бюджет Яблунівської сільської 
територіальної громади

8 696,9 904,5 0,0

2566. 26000000000 Бюджет міста Києва 5 995 506,4 0,0 0,0
2567.  ВСЬОГО 108 043 838,1 16 294 154,3 10 792 834,3

-2355- Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Вагнєр В.О. (Реєстр.картка №183)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Одарченко А.М. (Реєстр.картка №170)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)

Збільшити видатки за кодом 2211190 на 62 млрд.грн, з 
яких:

56 млрд.грн (з них: по державному бюджету - 
43,7млрд.грн, по місцевих бюджетах - 12,3 млрд.грн) -у разі 
введення постанови Кабінету Міністрів України від 
10.07.2019 № 822;

2,5 млрд.грн - на зростання контингенту учнів (кількість 
звичайних учнів зростає на 2%, інклюзивних - на 34%);

2,0 млрд.грн - на оплату іншого персоналу, який не 
проводить уроки, в тому числі вихователі груп продовженого 
дня (особливо актуально для міських громад, які доєднали 
багато сільських територій);

1,5 млрд.грн - на оплату індивідуального навчання.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/
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Також необхідно виділити додаткові кошти у зв’язку із 
зростанням контингенту учнів після отримання офіційної 
статистичної звітності шкіл (ЗНЗ-1) між І та ІІ читанням.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути 
перевищення доходів Національного банку України, залишки 
коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року, а також за рахунок збільшення 
дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, 
що розподіляється через державний бюджет 2022 року, до 
рівня 2021 року. 

-2356- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 2211190 на 17.825.954,4 

тис.грн.
Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок 

збільшення дохідної частини та/або за рахунок збільшення 
частки ВВП, що розподіляється через державний бюджет 
2022 року, до рівня 2021 року.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/

-2357- Н.д.Піпа Н.Р. (Реєстр.картка №115)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)

Збільшити Міністерству освіти і науки України видатки за 
КПКВК 2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам» - на 17.825.954,4 тис. грн (з них 
11.603.530,1 тис. грн - підвищення на 20% заробітних плат 
педагогічним працівникам ЗСО; 6.222.424,3 тис. грн - на 
реалізацію удосконалення формули розподілу освітньої 
субвенції: 2.508.700 тис. грн - зростання контингенту учнів 
(кількість звичайних учнів зростає на 2%, інклюзивних - на 
34%); 2.230.000 тис. грн - оплата іншого педперсоналу, який 
не проводить уроки, в тому числі вихователі груп 
подовженого дня (особливо актуально для міських громад, які 
доєднали багато сільських територій).

Збалансування вищезазначених пропозицій пропонується 
здійснити за рахунок податкових надходжень, акцизів, 
залишків коштів загального та спеціального фондів 
державного бюджету на початок року, доходів Національного 
банку України (код 21020000), додаткових надходжень від 
приватизації державного майна (код 500000) та/або за рахунок 
збільшення частки ВВП, що розподіляється через Державний 
бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/

-2358- Комітет з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування

Передбачити освітню субвенцію в розмірі не менше 146 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
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млрд грн, що врахує підвищення заробітної плати. освітньої субвенції/
-2359- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити асигнування Міністерству освіти і науки 
України (загальнодержавні видатки та кредитування) /з 
внесенням відповідних змін до додатків №3 та №5 до 
законопроекту/ по освітній субвенції на 37.956.161,9 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/

-2360- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
Збільшити асигнування Міністерству освіти і науки 

України (загальнодержавні видатки та кредитування) /з 
внесенням відповідних змін до додатків №3 та №5 до 
законопроекту/ по освітній субвенції на 37.956.161,9 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/

-2361- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною 

програмою «Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам» (код 2211190) на 37.956.161,9 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/

-2362- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною 

програмою «Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам» (код 2211190) на 37.956.161,9 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/

-2363- Н.д.Новинський В.В. (Реєстр.картка №57)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Шенцев Д.О. (Реєстр.картка №176)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Магомедов М.С. (Реєстр.картка №45)
    Н.д.Магера С.В. (Реєстр.картка №58)

Збільшити на 35.966.679,7 тис. грн видатки за КПКВК 
2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам» (головний розпорядник Міністерство освіти і 
науки України (загальнодержавні видатки та кредитування, 
КПКВК 2200000) встановивши їх у розмірі 114.010.518,1 тис. 
грн.

Джерелом покриття таких видатків пропонуємо 
визначити за рахунок зменшення видатків на фінансування 
дорожнього господарства (КПКВК 3111020 «Розвиток мережі 
та утримання автомобільних доріг загального користування 
державного значення»). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/

-2364- Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою «Освітня субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам» на 6.222.424,3 тис.грн.

Джерелом покриття додаткових видатків, може бути 
збільшення доходів державного бюджету від коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно 
до Закону України "Про Національний банк України" (код 
21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/

-2365- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398) Враховано частково
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    Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 
кодом 2211190 на 6.222.424,3 тис. грн. Пропозицію 
пропонується забезпечити за рахунок збільшення доходів 
загального фонду за кодом 11020000.

(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/

-2366- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за 

бюджетною програмою «Освітня субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам» (код 2211190) на 6.222.424,3 
тис. грн та внести відповідні зміни до статті 1, цього додатку 
і додатку № 5 до законопроекту.

Джерелом покриття додаткових видатків може бути 
збільшення доходів державного бюджету від коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно 
до Закону України «Про Національний банк України» (код 
210200). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/

-2367- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за 

кодом 2211190 на 6.222.424,3 тис.грн.
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок 

збільшення показників дохідної частини загального фонду 
державного бюджету, а саме - доходів від податку на 
прибуток підприємств, акцизного податку із ввезених на 
митну територію України тютюну та тютюнових виробів, 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах, 
рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/

-2368- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за 

кодом 2211190 на 6.222.424,3 тис.грн.
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок 

збільшення показників дохідної частини загального фонду 
державного бюджету, а саме - доходів від податку на 
прибуток підприємств, акцизного податку із ввезених на 
митну територію України тютюну та тютюнових виробів, 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах, 
рентної плати за користування надрами для видобування 
природного газу, власних надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/

-2369- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
В додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 2211190 

"Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам" збільшити плановий обсяг асигнувань на 
6.250.000 тис грн, змінивши цифри "108.043.838,1" цифрами 
"114.293.838,1", а також збільшивши відповідні арифметичні 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/
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підсумки загального обсягу асигнувань головного 
розпорядника бюджетних коштів.

Додаткові асигнування планується спрямувати місцевим 
бюджетам, адже за проведеними розрахунками у 766 
територіальних громад передбачається зростання 
наповнюваності класів.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
додаткові надходження 50 млрд грн від збільшення частини 
прибутку НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 
-2370- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)

Збільшити видатки загального фонду державного 
бюджету Міністерству освіти і науки України за бюджетною 
програмою «Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам» (КПКВК 2211190) на суму 7.000.000 
тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/

-2371- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Передбачити додатково 8,850 млрд грн за КПКВК 
2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам» /на підвищення заробітних плат вчителям з 1 січня 
2022 року на 17%, виходячи з показників інфляції у 2021 році 
та прогнозу на 2022 рік/.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/

-2372- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
    Н.д.Бабенко М.В. (Реєстр.картка №90)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
    Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Кучер М.І. (Реєстр.картка №17)
    Н.д.Ковальов О.І. (Реєстр.картка №51)
    Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
    Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)

Збільшити обсяг видатків за бюджетною програмою 
“Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам” (код 2211190) на загальну суму 6.000.000 тис. грн, 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/



стор.   729
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

з них: 2.500.000 тис. грн - через зростання контингенту учнів 
усіх типів закладів загальної середньої освіти; 2.000.000 тис. 
грн - на збільшення коефіцієнта приведення кількості ставок 
іншого педагогічного персоналу (крім учителів), що 
дозволить привести розрахункову кількість ставок у 
відповідність до типових штатних нормативів закладів освіти, 
у тому числі частково врахувати кількість ставок вихователів 
груп подовженого дня; 1.500.000 тис. грн - на запровадження 
у 2022 році нового коефіцієнта у формулі, що частково врахує 
потребу у видатках на фінансове забезпечення педагогічного 
патронажу (індивідуальне навчання за станом здоров’я).

Для збалансування додаткових видатків пропонуємо на 
відповідну суму збільшити доходи загального фонду 
державного бюджету від надходжень Податку на додану 
вартість з ввезених на митну територію України товарів (код 
14070000) в додатку № 1 до Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2022 рік". 
-2373- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Збільшити видатки за програмою «Освітня субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам» (код 2211190) на 6 
млрд грн, з них: 2,5 млрд грн - через зростання контингенту 
учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти; 2 млрд 
грн - на збільшення коефіцієнта приведення кількості ставок 
іншого педагогічного персоналу (крім учителів), що 
дозволить привести розрахункову кількість ставок у 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/



стор.   730
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

відповідність до типових штатних нормативів закладів освіти, 
у тому числі частково врахувати кількість ставок вихователів 
груп подовженого дня; 1,5 млрд грн - на запровадження у 2022 
році нового коефіцієнта у формулі, що частково врахує 
потребу у видатках на фінансове забезпечення педагогічного 
патронажу (індивідуальне навчання за станом здоров’я). 
-2374- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
    Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
    Н.д.Піпа Н.Р. (Реєстр.картка №115)
    Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)

Збільшити обсяг видатків Міністерства освіти і науки 
України за бюджетною програмою 2211190 “Освітня 
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” на 
загальну суму 6.000.000 тис. грн (з них: 2.500.000 тис. грн - 
через зростання контингенту учнів усіх типів закладів 
загальної середньої освіти; 2.000.000 тис. грн - на збільшення 
коефіцієнта приведення кількості ставок іншого 
педагогічного персоналу (крім учителів), що дозволить 
привести розрахункову кількість ставок у відповідність до 
типових штатних нормативів закладів освіти, у тому числі 
частково врахувати кількість ставок вихователів груп 
подовженого дня; 1.500.000 тис. грн - на запровадження у 
2022 році нового коефіцієнта у формулі, що частково врахує 
потребу у видатках на фінансове забезпечення педагогічного 
патронажу (індивідуальне навчання за станом здоров’я).

На відповідну суму пропоную збільшити доходи 
державного бюджету від надходжень Податку на додану 
вартість з ввезених на митну територію України товарів (код 
14070000).

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/

-2375- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/



стор.   731
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 проекту видатки по бюджетній програмі 
КПКВК 2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам» збільшити загальний обсяг асигнувань 
на 5.000.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною 
поправкою передбачається за рахунок: зменшення видатків за 
іншими статтями Державного бюджету, поданих в інших 
поправках, поданих разом з цією поправкою; збільшенні 
доходної частини бюджету внаслідок економічного розвитку 
в результаті прийняття законодавчих ініціатив, поданих 
народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній 
Раді України. 
-2376- Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)

У додатку №3 до законопроекту у рядку за КПКВК 
2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам» загальний обсяг асигнувань збільшити на 1 млрд. 
грн на видатки споживання, збільшивши арифметичні 
підсумки загального обсягу асигнувань головного 
розпорядника бюджетних коштів (загальнодержавні витрати).

Джерелом для покриття вказаних асигнувань може бути 
запропоноване збільшення на 500 млн. грн планового обсягу 
платежів від програми «ліцензії на провадження діяльності у 
сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на 
випуск та проведення лотерей»(код 22020000, додаток 1) та 
збільшення на 500 млн. грн планового обсягу платежів від 
програми «виконавчий збір»(код 22070000, додаток 1). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/

-2377- Н.д.Заремський М.В. (Реєстр.картка №202)
По бюджетній програмі (КПКВК 2211190) «Освітня 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» 
збільшити видатки розвитку за загальним фондом на 20.000 
тис. грн.

Зазначені додаткові видатки загального фонду пропоную 
покрити за рахунок збільшення у додатку №1 доходів 
загального фонду державного бюджету по коду 11020000 
«Податок на прибуток підприємств». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/



стор.   732
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

-2378- Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)

Збільшити плановий обсяг асигнувань за бюджетною 
програмою "Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам" (код 2211190) на 250.000 тис. грн 
(змінивши цифри "108.043.838,1" цифрами "108.293.838,1") 
для оплати праці педагогічних працівників у сфері дошкільної 
освіти, збільшивши відповідні арифметичні підсумки 
загального обсягу асигнувань головного розпорядника 
бюджетних коштів.

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань 
за викладеними пропозиціями можуть бути податкові 
надходження, акцизи, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. З 
урахуванням зазначеного, передбачити відповідні зміни до 
статті 1 проекту Закону «Про Державний бюджет України на 
2022 рік». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/

-2379- Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)

Збільшити видатки за бюджетною програмою «Освітня 
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» 
(КПКВК 2211190) на 250.000 тис. грн (змінивши цифри 
«108.043.838,1» цифрами «108.293.838,1») для оплати праці 
педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти (з 
внесенням відповідних змін до додатка №3).

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань 
можуть бути податкові надходження, акцизи, а також 
залишки коштів загального та спеціального фондів 
державного бюджету на початок року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/

-2380- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Збільшити обсяг Освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 50.000.000 тис грн, змінивши 
цифри "108.043.838,1» цифрами "158.043.838,1".

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути 
податкові надходженні, акцизи, доходи Національного банку 
України, залишки коштів загального та спеціального фондів 
державного бюджету на початок року, а також додаткові 
надходження від приватизації держаного майна. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/

-2381- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
У законопроекті у сфері освіти і науки передбачити 

забезпечення освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам в розмірі 155,9 млрд грн, необхідному 
для виплати своєчасної та в повному обсязі заробітної плати 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/
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педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 
залежно від фактичної кількості класів з удосконаленням 
формули їх розподілу з метою наближення її обсягів до 
фактичної потреби кожного закладу загальної середньої 
освіти з безумовним цільовим використанням субвенції на 
оплату праці педагогічних працівників. 
-2382- Н.д.Богданець А.В. (Реєстр.картка №163)

Збільшення видатків за кодом 2211190 "Освітня субвенція 
з державного бюджету місцевим бюджетам".

Фінансування пропонується здійснити за рахунок 
скорочення на 5% видатків за загальним фондом державного 
бюджету за наступними кодами програмної класифікації: 
0110000 Апарат Верховної Ради України - на 129.954,04 тис 
грн; 0410000 Господарсько-фінансовий департамент 
Секретаріату Кабінету Міністрів України - на 133.832,375 тис 
грн; 0900000 Офіс Генерального прокурора - на 677.518,735 
тис грн; 1000000 Міністерство внутрішніх справ України - на 
4.366.232,21 тис грн; 6320000 Національне антикорупційне 
бюро України - на 58.918,89 тис грн; 6420000 Державне бюро 
розслідувань - на 128.412,525 тис грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/

-2383- Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
Переглянути обсяги освітньої субвенції на 2022 рік, 

врахувавши підвищення заробітної плати вчителям 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
10.07.2019 №822, оплату годин індивідуального навчання, 
видатки на заміну тимчасово відсутніх працівників, у тому 
числі відсутніх у зв’язку із обов’язковим щорічним 
підвищенням кваліфікації, збільшення коефіцієнтів поділу 
класів на групи при вивченні окремих предметів та 
приведення кількості ставок педагогічного персоналу (кім 
учителів). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/

-2384- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/
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    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону передбачити обсягів 
видатків на освіту відповідно до статті 78 Закону України 
«Про освіту» в розмірі не менше 7% ВВП, що в умовах 
прогнозу валового внутрішнього продукту у 2022 році на рівні 
5.368,7 млрд грн мають складати не менше 375,8 млрд грн 
(проти розрахованого Урядом загального обсягу видатків на 
освіту у Державному та місцевих бюджетах на 2022 рік - 360,8 
млрд грн або 6,7 % від ВВП), передбачивши збільшення 
видатків за бюджетною програмою:

забезпечення освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам в розмірі, необхідному для виплати 
своєчасної та в повному обсязі заробітної плати педагогічним 
працівникам закладів загальної середньої освіти залежно від 
фактичної кількості класів з удосконаленням формули їх 
розподілу з метою наближення її обсягів до фактичної 
потреби кожного закладу загальної середньої освіти з 
безумовним цільовим використанням субвенції на оплату 
праці педагогічних працівників.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною 
поправкою передбачається за рахунок: зменшення видатків за 
іншими статтями Державного бюджету, поданих в інших 
поправках, поданих разом з цією поправкою; збільшенні 
доходної частини бюджету внаслідок економічного розвитку 
в результаті прийняття законодавчих ініціатив, поданих 
народними депутатами фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній 
Раді України. 

-2385- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Встановлення обсягів видатків на освіту відповідно до 

статті 78 Закону України «Про освіту» в розмірі не менше 7% 
ВВП, що в умовах прогнозу валового внутрішнього продукту 
у 2022 році на рівні 5.368,7 млрд.грн мають складати не менше 
375,8 млрд.грн проти розрахованого Урядом загального 
обсягу видатків на освіту у державному та місцевих бюджетах 
на 2022 рік - 360,8 млрд.грн або 6,7 % від ВВП - і це з 
урахуванням видатків на фундаментальні та прикладні 
дослідження і розробки у сфері освіти, зокрема необхідних 
для Міністерства освіти і науки України (загальнодержавні 
видатки та кредитування) на забезпечення освітньої субвенції 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/
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з державного бюджету місцевим бюджетам в розмірі, 
необхідному для виплати своєчасної та в повному обсязі 
заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної 
середньої освіти залежно від фактичної кількості класів з 
удосконаленням формули їх розподілу з метою наближення її 
обсягів до фактичної потреби кожного 11 закладу загальної 
середньої освіти з безумовним цільовим використанням 
субвенції на оплату праці педагогічних працівників. 

-2386- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 2211190 
«Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо розгляду 
можливості збільшення 
освітньої субвенції/
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2568. Додаток № 6
до Закону України

"Про Державний бюджет 
України на 2022 рік"

2569. Міжбюджетні трансферти 
(інші дотації та субвенції) з Державного бюджету 

України місцевим бюджетам на 2022 рік
2570. (тис. грн) -2387- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування
Передбачити безпосередньо у державному бюджеті розподіл між бюджетами територіальних громад коштів 

міжбюджетних трансфертів.

Відхилено

2571. КОД
бюджету

Місцевий бюджет адміністративно-
територіальної одиниці

2572. 02100000000 Обласний бюджет Вінницької області -2388- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 

бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Вінницької області на 
розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. 
грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

Відхилено

2573. 02303200000 Районний бюджет Вінницького району
2574. 02304200000 Районний бюджет Гайсинського району
2575. 02305200000 Районний бюджет Жмеринського району
2576. 02312200000 Районний бюджет Могилів-Подільського 

району
2577. 02322200000 Районний бюджет Тульчинського району
2578. 02323200000 Районний бюджет Хмільницького району
2579. 02536000000 Бюджет Вінницької міської територіальної 

громади
2580. 03100000000 Обласний бюджет Волинської області -2389- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)

У додатку № 6 законопроекту по загальному фонду передбачити нову субвенцію з державного бюджету в 
обсязі 155.000 тис.грн. бюджету Луцької міської територіальної громади (код бюджету: 03551000000) для 
реалізації проєкту «Реконструкція старої частини полігону для збору твердих побутових відходів у с. Брище (з 
рекультивацією земельного покриву) Луцького району Волинської області».

Джерелом фінансування додаткових витрат загальним обсягом 155.000 тис. грн можуть бути перевищення 
доходів Національного банку України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року. 

Відхилено

-2390- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)

Відхилено
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    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Передбачити у проекті Закону видатки за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (КПКВК 3511210) для місцевих 
бюджетів Волинської області в сумі 150.000 тис грн. 

-2391- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Передбачити у проекті Закону видатки за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери (КПКВК 3511100) в 
сумі 350.000 тис грн на реконструкцію обласних лікарень Волинської області, яка відбуватиметься у 2022-2024 
рр. в рамках проекту «Велике будівництво», зокрема:

- 250.000 тис грн - на реконструкцію Волинської обласної дитячої лікарні КП "Волинське медичне 
об’єднання захисту материнства і дитинства" Волинської обласної ради за адресою: 43008, Волинська обл., м. 
Луцьк, вул.Загородня, буд. 20;

- 100.000 тис грн - на реконструкцію КП "Волинська обласна клінічна лікарня" Волинської обласної ради за 
адресою: 43005, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Президента Грушевського, буд. 21. 

Відхилено

-2392- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)

Відхилено
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    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Передбачити за бюджетною програмою КПКВК 3811070 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної 
спадщини, що перебувають у комунальній власності» видатки в сумі 110.000 тис грн для ремонтно-
реставраційних робіт пам’яток культурної спадщини Волинської області, зокрема:

- 100.000 тис грн - на початок робіт по об’єкту «Реставрація, ремонт та пристосування пам’ятки архітектури 
національного значення - замку Радзивілів, ХVІІ ст. в смт Олика Луцького району Волинської області» (у тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної докумен-тації);

- 10.000 тис грн - на здійснення ремонтно-реставраційних робіт у Затурцівському меморіальному музеї 
В’ячеслава Липинського. 

-2393- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Передбачити за бюджетною програмою КПКВК 3511100 «Додаткові дотації з державного бюджету 
місцевим бюджетам» розмір додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам Волинської області 
на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я у 
розмірі 239.475,4 тис грн (на рівні видатків, виділених на зазначені цілі у 2021 році). 

Відхилено

-2394- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Передбачити за бюджетною програмою КПКВК 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

Відхилено
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бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» розмір субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам Волинської області на здійснення на здійснення підтримки окремих 
закладів та заходів у системі охорони здоров’я у розмірі 109.746,7 тис грн (на рівні видатків, виділених на 
зазначені цілі у 2021 році). 

-2395- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 

бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Волинської області на 
розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. 
грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

Відхилено

-2396- Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
Збільшити видатки на КПКВК 3411220 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

спортивної інфраструктури, у тому числі реконструкцію, будівельно-ремонтні роботи об`єктів закладів 
фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток резервного спорту, льодових палаців/арен та стадіонів» 
« за рахунок зменшення КПКВК «Державний фонд регіонального розвитку» на 17.000 тис.грн для фінансування 
об’єктів: 17.000 тис.грн на капітальний ремонт Володимир-Волинського міського басейну у м. Володимир-
Волинський Волинської області. 

Відхилено

-2397- Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реконструкцію та капітальний 

ремонт (у тому числі утеплення існуючих) закладів дошкільної, повної загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти» за рахунок зменшення КПКВК «Державний фонд 
регіонального розвитку» передбачивши видатки у сумі 78.000 тис.грн. для фінансування об’єктів: 23.000 
тис.грн на капітальний ремонт ліцею №5 м.Нововолинська Волинської області; 30.000 тис.грн на комплексну 
термомодернізацію дошкільного навчального закладу №6 за адресою вул. Кауркова, 17 м. Нововолинськ 
Волинської області; 28.000 тис.грн на капітальний ремонт (термомодернізація) НВК №3-ліцей м. Нововолинськ 
Волинської області. 

Відхилено

-2398- Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
Передбачити за бюджетною програмою КПКВК 3811070 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної 
спадщини, що перебувають у комунальній власності» видатки на об’єкти Волинської області, які будуть 
реалізовуватися у 2022 році за рахунок зменшення фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, 
в сумі 70.000 тис.грн., зокрема передбачити фінансування на наступні об’єкти: 42.000 тис.грн на реставрацію, 
пристосування та музеєфікацію пам’ятки археології - «Городище - Вали ІХ - ХІІІ ст.» (в комплексі земляних 
валів замку ХІV - XVІ ст) у м. Володимир-Волинський Волинської області; 28.000 тис.грн на реконструкцію та 
музеєфікацію об'єкту по вул. Володимирська, 70 у м. Устилуг Володимир-Волинського району Волинської 
області. 

Відхилено

-2399- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)

Відхилено
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    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Передбачити за бюджетною програмою КПКВК 2761070 «Державний фонд регіонального розвитку» 
видатки на об’єкти Волинської області, які будуть реалізовуватися у 2022 році за рахунок фінансування з 
Державного фонду регіонального розвитку, в сумі 650.000 тис грн.

В рамках зазначеного обсягу передбачити фінансування об’єктів, які є перехідними з попередніх років, та 
таких, які отримали найвищі рейтингові бали при оцінюванні членами регіональної комісії Волинської області, 
зокрема:

- 30.000 тис грн на реконструкцію комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
13» на вул. Чернишевського, 29 в м.Луцьку Волинської області;

- 14.453,5 тис грн на реконструкцію дитячого навчального закладу в с.Бузаки Камінь-Каширського району 
Волинської області;

- 86.940 тис грн на завершення будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в селі Стобихівка Камінь-
Каширського району Волинської області. 

2581. 03301200000 Районний бюджет Володимир-Волинського 
району

2582. 03304200000 Районний бюджет Камінь-Каширського 
району

2583. 03306200000 Районний бюджет Ковельського району
2584. 03308200000 Районний бюджет Луцького району
2585. 04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської 

області
-2400- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)

Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 
бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Дніпропетровської області на 
розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. 
грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

Відхилено

-2401- Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
Передбачити фінансування пріоритетних проектів для забезпечення населення якісною питною водою, 

водопровідних мереж та очисних споруд, мереж водопостачання та водовідведення Дніпропетровської області 
на суму 85.768,9 тис.грн., зокрема, Обласний бюджет Дніпропетровської обласної ради (код бюджету 
12160400620): Реконструкція насосної станції №1 та насосної станції ІІ підйому комунального підприємства 
"Жовтоводський водоканал" Дніпропетровської обласної ради" с. Іскрівка Кіровоградської області, м. Жовті 
Води Дніпропетровської області 6.276,04 тис.грн., Реконструкція дренажно-розподільчої системи швидких 
одно поточних фільтрів насосно-фільтрувальної станції №4 комунального підприємства "Жовтоводський 
водоканал" Дніпропетровської обласної ради" 2.995,88 тис.грн., Реконструкція каналізаційного колектору по 
вул. Кропоткіна, м. Жовті Води Дніпропетровської області 17.677,74 тис.грн., Капітальний ремонт 
приймального резервуару КНС "Південна" 2.253,29 тис.грн., Виконання робіт по проекту "Будівництво другої 
нитки каналізаційного колектору від КНС "Західна" м. Жовті Води 3.533,4 тис.грн., Капітальний ремонт греблі 
та аванкамер водоскиду НС №1 водосховища Іскрівське (виконання робіт по відновленню захисного шару 
бетону греблі та аванкамер водоскиду) 315, 86 тис.грн., Придбання лабораторного обладнання контролю якості 
питної води та стічних вод які скидаються у водойму річки 700 тис.грн.

З метою збалансування надходжень та видатків державного бюджету визначити джерелом покриття 
збільшення таких видатків скорочення асигнувань (зменшення витрат) за такими видатками: КПКВК 0111020 
«Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Верховної Ради України» на 85.768,9 тис. грн. 

Відхилено

-2402- Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
Передбачити фінансування пріоритетних проектів для забезпечення населення якісною питною водою, 

Відхилено
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водопровідних мереж та очисних споруд, мереж водопостачання та водовідведення Дніпропетровської області 
на суму 85.768,9 тис.грн., зокрема бюджет П’ятихатської міської територіальної громади (код бюджету 
458800000): «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Прокопенко, вул. Шатрова та вул. Залізничній 
в м. П’ятихатки Дніпропетровської області», Дніпропетровська область, м. П’ятихатки, вул.Прокопенко, 
вул.Шатрова та вул.Залізнична 3.333,673 тис.грн., «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Л. Гречко 
в м. П’ятихатки Дніпропетровської області», Дніпропетровська область, м. П’ятихатки, вул. Л. Гречко 2.044,194 
тис.грн.

 З метою збалансування надходжень та видатків державного бюджету визначити джерелом покриття 
збільшення таких видатків скорочення асигнувань (зменшення витрат) за такими видатками: КПКВК 0111020 
«Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Верховної Ради України» на 85.768,9 тис. грн. 
-2403- Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)

Передбачити фінансування пріоритетних проектів для забезпечення населення якісною питною водою, 
водопровідних мереж та очисних споруд, мереж водопостачання та водовідведення Дніпропетровської області 
на суму 85.768,9 тис.грн., зокрема, бюджет Верхівцевської міської територіальної громади у Кам’янському 
районі у Дніпропетровській області (код бюджету 04573000000): Будівництво водопровідної мережі м. 
Верхівцеве, Дніпропетровської області 13.859,32 тис.грн., Реконструкція системи водопостачання селища 
Соколівка-1, Верхньодніпровського району, Дніпропетровської області. Коригування 1.200,2 тис.грн., 
Реконструкція системи водопостачання селища Соколівка-2, Верхньодніпровського району, Дніпропетровської 
області. Коригування 1.192,8 тис.грн.

З метою збалансування надходжень та видатків державного бюджету визначити джерелом покриття 
збільшення таких видатків скорочення асигнувань (зменшення витрат) за такими видатками: КПКВК 0111020 
«Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Верховної Ради України» на 85.768,9 тис. грн. 

Відхилено

-2404- Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
Передбачити фінансування пріоритетних проектів для забезпечення населення якісною питною водою, 

водопровідних мереж та очисних споруд, мереж водопостачання та водовідведення Дніпропетровської області 
на суму 85.768,9 тис.грн., зокрема Вільногірська міська територіальна громада (код бюджету 04574000000): 
Будівництво водозабору з свердловини в с. Доброгірське Верхньодніпровського району Дніпропетровської 
області (у зв’язку з приєднанням Дмитрівської сільської ради до міста) 2.423,206 тис.грн., Будівництво 
водопроводу по вул. Садова в с. Доброгірське Верхньодніпровського району Дніпропетровської області 
1.557,298 тис.грн, Будівництво водопроводу по вул. Польова в с. Доброгірське Верхньодніпровського району 
Дніпропетровської області 1.153,743 тис.грн., Будівництво водопроводу по вул. Лесі Українки в с. Доброгірське 
Верхньодніпровського району Дніпропетровської області 1.075,504 тис.грн., Будівництво водопроводу по вул. 
Доброгірська в с. Доброгірське Верхньодніпровського району Дніпропетровської області 908,882 тис.грн., 
Будівництво водопроводу по вул. Ломоносова в с. Доброгірське Верхньодніпровського району 
Дніпропетровської області 1.349,461 тис.грн., Технічне водопостачання с. Дмитрівка Верхньодніпровського 
району Дніпропетровської області 6.418,409 тис.грн.;

З метою збалансування надходжень та видатків державного бюджету визначити джерелом покриття 
збільшення таких видатків скорочення асигнувань (зменшення витрат) за такими видатками: КПКВК 0111020 
«Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Верховної Ради України» на 85.768,9 тис. грн. 

Відхилено

-2405- Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
Передбачити фінансування пріоритетних проектів для забезпечення населення якісною питною водою, 

водопровідних мереж та очисних споруд, мереж водопостачання та водовідведення Дніпропетровської області 
на суму 85.768,9 тис.грн., зокрема Саксаганська сільська територіальна громада (код бюджету 04555000000): 
Будівництво водонапірної башти за адресою вул. Молодіжна, 1А в с. Саївка П’ятихатського (Кам’янського) 
району Дніпропетровської області та обладнання розвідувально-експлуатаційної свердловини за адресою вул. 
Дніпровська, 31 в с. Саївка П’ятихатського (Кам’янського) району Дніпропетровської області для 
водопостачання вул. Молодіжна та вул. Дніпровська 1.700 тис.грн., Реконструкція водопровідної мережі по 

Відхилено



стор.   742
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

вул. Молодіжній, Дніпровській та Пушкіна в с. Саївка П’ятихатського (Кам’янського) району 
Дніпропетровської області -1.800 тис.грн.;

З метою збалансування надходжень та видатків державного бюджету визначити джерелом покриття 
збільшення таких видатків скорочення асигнувань (зменшення витрат) за такими видатками: КПКВК 0111020 
«Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Верховної Ради України» на 85.768,9 тис. грн. 
-2406- Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)

Передбачити фінансування пріоритетних проектів для забезпечення населення якісною питною водою, 
водопровідних мереж та очисних споруд, мереж водопостачання та водовідведення Дніпропетровської області 
на суму 85.768,9 тис.грн., зокрема, Верхньодніпровська міська територіальна громада (код бюджету 
04536000000) "Будівництво мережі водопостачання с. Пушкарівка"12.000 тис.грн.

З метою збалансування надходжень та видатків державного бюджету визначити джерелом покриття 
збільшення таких видатків скорочення асигнувань (зменшення витрат) за такими видатками: КПКВК 0111020 
«Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Верховної Ради України» на 85.768,9 тис. грн. 

Відхилено

-2407- Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
Передбачити видатки з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо розвитку 

окремих територій за такими об’єктами (заходами) у сумі: 526.056,06 тис. грн.:
Вільногірська міська територіальна громада (код бюджету 04574000000): Реконструкція 

внутрішньоквартальних об’єктів благоустрою в районі житлових будинків №55-57 по вул. Центральна (вул. 
Леніна) в м. Вільногірськ Дніпропетровської області 9.000,426 тис.грн., Капітальний ремонт 
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів в районі будинків №11, 13, 15 по вул. ім. Ю.М. Устенка, №28, 30, 
30а по вул. ім.В.В. Варена та №27, 29, 29а по вул. Центральна м. Вільногірськ Дніпропетровської області 2.318, 
841 тис. грн., Реконструкція внутрішньоквартальних об'єктів благоустрою в районі будинків №21, 23, 25 по 
вул. Жовтнева та №32 по вул. Садова в м. Вільногірськ Дніпропетровської області 5.142,803 тис. грн., 
Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул. Гоголя в м. Вільногірськ Дніпропетровської області 
2.765,455 тис. грн., Переоснащення системи централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання 
будівлі ЗОШ №3 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, за адресою м. Вільногірськ вул. 
Леніна, 45-А, Дніпропетровська обл. 3.003,114 тис. грн., Капітальний ремонт (санація) будівлі Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, 
вул.Центральна, 51, м. Вільногірськ Дніпропетровська обл. 17.266, 481 тис.грн., Капітальний ремонт (санація) 
будівлі комунального дошкільного навчального закладу (Центр розвитку дитини) №2 «Веселі дзвіночки» 
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, по вул.Гагаріна, 7, м. Вільногірськ Дніпропетровська 
обл. 10.477,652 тис.грн.

З метою збалансування надходжень та видатків державного бюджету визначити джерелом покриття 
збільшення таких видатків скорочення асигнувань (зменшення витрат) за такими видатками: КПКВК 0301010 
«Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Президента України та Офісу Президента України» на 526.056,06 тис. грн. 

Відхилено

-2408- Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
Передбачити видатки з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо розвитку 

окремих територій за такими об’єктами (заходами) у сумі: 526.056,06 тис. грн.:
Саксаганська сільська територіальна громада (код бюджету 04555000000): Капітальний ремонт (утеплення) 

будівлі Вільнівської філії І-ІІ ст. КЗ «Саксаганська опорна ЗШ І-ІІІ ст. Саксаганської сільської ради» за адресою: 
вул. Нова, буд. 48 с. Вільне, П’ятихатського району Дніпропетровської області 31.595,914 тис.грн., Капітальний 
ремонт (утеплення) будівлі Вільнівської філії І-ІІ ст. КЗ »Саксаганська опорна ЗШ І-ІІІ ст. Саксаганської 
сільської ради» за адресою: вул. Нова, буд. 48 с. Вільне, П’ятихатського району Дніпропетровської області 
10682,209 тис.грн., Капітальний ремонт клубу за адресою: вул. Центральна, буд. 10 с. Саксагань Саксаганської 
сільської ради П’ятихатського району Дніпропетровської області 8.202,224 тис.грн., Капітальний ремонт 
дороги по вул. Лісна с. Саксагань П’ятихатського району Дніпропетровської області 7.415 тис.грн.

Відхилено



стор.   743
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

З метою збалансування надходжень та видатків державного бюджету визначити джерелом покриття 
збільшення таких видатків скорочення асигнувань (зменшення витрат) за такими видатками: КПКВК 0301010 
«Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Президента України та Офісу Президента України» на 526.056,06 тис. грн. 

-2409- Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
Передбачити видатки з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо розвитку 

окремих територій за такими об’єктами (заходами) у сумі: 526.056,06 тис. грн.:
Китайгородська сільська територіальна громада (код бюджету 04549000000): Капітальний ремонт будівлі 

КЗ «Китайгородський ДНЗ «Калинка» за адресою: вул. Китайгородська, 11б, с.Китайгород Царичанського 
району Дніпропетровської області (утеплення фасаду, утеплення покрівлі)» 4.837,367 тис.грн.

З метою збалансування надходжень та видатків державного бюджету визначити джерелом покриття 
збільшення таких видатків скорочення асигнувань (зменшення витрат) за такими видатками: КПКВК 0301010 
«Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Президента України та Офісу Президента України» на 526.056,06 тис. грн. 

Відхилено

-2410- Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
Передбачити видатки з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо розвитку 

окремих територій за такими об’єктами (заходами) у сумі: 526.056,06 тис. грн.:
П’ятихатська міська територіальна громада (код бюджету 458800000): «Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ 

№4 за адресою: Дніпропетровська область, м. П’ятихатки, вул. Садова, 105», вул. Садова, 105, м. П’ятихатки, 
Дніпропетровської області 1.584,262 тис.грн., «Капіталний ремонт даху та перекриття будівлі «П’ятихатського 
районного Центру учнівської молоді», вул.Садова, 109, м.П’ятихатки, Дніпропетровської області 3.565,27 
тис.грн., «Капітальний ремонт даху та перекриття сільського будинку культури по вул.Шевченка, 6 в с.Жовте 
П’ятихатського району Дніпропетровської області» Дніпропетровська область, Кам’янський район, с.Жовте, 
вул. Шевченка, 6 2.850,962 тис.грн.

З метою збалансування надходжень та видатків державного бюджету визначити джерелом покриття 
збільшення таких видатків скорочення асигнувань (зменшення витрат) за такими видатками: КПКВК 0301010 
«Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Президента України та Офісу Президента України» на 526.056,06 тис. грн. 

Відхилено

-2411- Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
Передбачити видатки з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо розвитку 

окремих територій за такими об’єктами (заходами) у сумі: 526.056,06 тис. грн.:
Верхівцевська міська територіальна громада (код бюджету 04573000000): Реконструкція мережі 

зовнішнього освітлення вулиць селища Соколівка 2, Кам'янського району, Дніпропетровської області 315,29 
тис.грн., Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вулиць селища Соколівка 1, Кам'янського району, 
Дніпропетровської області 620,74 тис.грн., Реконструкція мережі зовнішнього освітлення м. Верхівцеве, 
Кам'янського району, Дніпропетровської області 21.000 тис.грн., Нове будівництво будівлі Центру надання 
адміністративних послуг за адресою: вул. Красна 6, м. Верхівцеве, Кам'янського району Дніпропетровської 
області» 8.000 тис.грн., Реконструкція комунального закладу Верхівцевський НВК "Середня загальноосвітня 
школа №1- дошкільний навчальний заклад" Верхньодніпровської районної ради (II черга) 47.509,8 тис.грн., 
Технічне переоснащення котельні КЗ "Верхівцевська СЗШ №2 І-ІІІ ст." за адресою: вул. Зелена 3, м. Верхівцеве 
Верхньодніпровського району Дніпропетровської обл. Коригування 2.070,95 тис.грн., Капітальний ремонт 
будівель (утеплення фасадів) КЗ"Верхівцевська СЗШ №2 І-ІІІ ст." за адресою: вул. Зелена 3, м. Верхівцеве, 
Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область 5.292,186 тис.грн., Капітальний ремонт будівлі (заміна 
вікон та дверей) КЗ Верхівцевський ДНЗ "Теремок" за адресою м. Верхівцеве, 1 пров. Соборний 4, Камянського 
району Дніпропетровської області 1.087,27 тис.грн., Реконструкція Будинку культури за адресою вул.Соборна, 
буд.174, м. Верхівцеве, Верхньодніпровського району з облаштуванням прилеглої території. 24.128,53 тис.грн., 
Капітальний ремонт опалення КНП "Верхівцевська міська лікарня "ВМР м. Верхівцеве Дніпропетровської обл. 
вул. Покровська, 2.879 тис.грн.

Відхилено



стор.   744
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

З метою збалансування надходжень та видатків державного бюджету визначити джерелом покриття 
збільшення таких видатків скорочення асигнувань (зменшення витрат) за такими видатками: КПКВК 0301010 
«Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Президента України та Офісу Президента України» на 526.056,06 тис. грн. 

-2412- Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
Передбачити видатки з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо розвитку 

окремих територій за такими об’єктами (заходами) у сумі: 526.056,06 тис. грн.:
Лихівська селищна територіальна громада (код бюджету 4522000000): "Реконструкція покрівлі та 

будівництво котельні КЗ ДО "Журавлик" Лихівської селищної ради" за адресою Дніпропетровська область, 
П'ятихатський район, смт.Лихівка, вул.Миру 3." 20.000 тис.грн., "Реконструкція адміністративних приміщень 
КЗ ДО "Журавлик" Лихівської селищної ради" для потеб центру надання адміністративних послуг за адресою 
Дніпропетровська область, П'ятихатський район, смт.Лихівка, вул.Миру 3." 10.000 тис.грн.

З метою збалансування надходжень та видатків державного бюджету визначити джерелом покриття 
збільшення таких видатків скорочення асигнувань (зменшення витрат) за такими видатками: КПКВК 0301010 
«Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Президента України та Офісу Президента України» на 526.056,06 тис. грн. 

Відхилено

-2413- Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
Передбачити видатки з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо розвитку 

окремих територій за такими об’єктами (заходами) у сумі: 526.056,06 тис. грн.:
Вишнівська селищна територіальна громада (код бюджету 452000000): «Реконструкція системи опалення 

ОЗО «Вишнівський ЗЗСО І-ІІІ ст., Вишнівської селищної ради Дніпропетровської області», розташованої за 
адресою: Дніпропетровська область, П’ятихатський район, смт. Вишневе, вул. Степова, буд № 57» 1.210,667 
тис.грн., «Капітальний ремонт даху будівлі школи ОЗО «Вишнівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Вишнівської 
селищної ради Дніпропетровської області» за адресою: вул. Степова, буд.57», смт Вишневе П’ятихатського 
району Дніпропетровської області 2.204,837 тис.грн.

З метою збалансування надходжень та видатків державного бюджету визначити джерелом покриття 
збільшення таких видатків скорочення асигнувань (зменшення витрат) за такими видатками: КПКВК 0301010 
«Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Президента України та Офісу Президента України» на 526.056,06 тис. грн. 

Відхилено

-2414- Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
Передбачити видатки з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо розвитку 

окремих територій за такими об’єктами (заходами) у сумі: 526.056,06 тис. грн.:
Верхньодніпровська міська територіальна громада (код бюджету 04536000000): Реконструкція центральної 

частини проспекту Шевченка м.Верхньодніпровськ, Дніпропетровської області" 32.180 тис.грн., 
"Реконструкція зовнішньої мережі теплопостачання та теплової схеми котельні КП "Верхньодніпровська ЦМЛ" 
ВМР" по вул. Гагаріна, 16 м.Верхньодніпровськ" 3.994,4 тис.грн., "Реконструкція зовнішньої мережі 
теплопостачання та ІТП в КЗ "Дніпровська СЗБШ І-ІІІ ступенів" ВМР" у смт. Дніпровське по вул. Шкільна, 7" 
3.474,5 тис.грн., "Реконструкція зовнішньої мережі теплопостачання та ІТП в КЗ "Верхньодніпровська середня 
загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів" ВМР у м.Верхньодніпровськ, вул. Київська, 28" 2.959,5 тис.грн., 
"Реконструкція зовнішньої мережі теплопостачання та ІТП в КЗ "Ганнівський НВК" ВМР у с.Ганнівка по вул. 
Янцева, 59а" 2.023,1 тис.грн., "Реконструкція зовнішньої мережі теплопостачання та ІТП в КЗ 
"Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа №3 І-ІІІ ступенів" ВМР у м.Верхньодніпровськ по вул. 
Театральна, 20" 1.914,4 тис.грн., "Реконструкція лікарняного ліфта в "Хірургічному корпусі" КП 
"Верхньодніпровська ЦМЛ" ВМР", м.Верхньодніпровськ, Дніпропетровська область, вул. Гагаріна, 16" 1.200 
тис.грн.

З метою збалансування надходжень та видатків державного бюджету визначити джерелом покриття 
збільшення таких видатків скорочення асигнувань (зменшення витрат) за такими видатками: КПКВК 0301010 
«Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 

Відхилено



стор.   745
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Президента України та Офісу Президента України» на 526.056,06 тис. грн. 

-2415- Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
Передбачити видатки з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо розвитку 

окремих територій за такими об’єктами (заходами) у сумі: 526.056,06 тис. грн.:
Царичанська селищна територіальна громада (код бюджету 04527000000): «Реконструкція будівлі 

Прядівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини під загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів з 
облаштуванням прилеглої території», с. Прядівка Дніпровського району, Дніпропетровської області (буде 
проведено демонтаж старої та встановлення нової м’якої покрівлі, заміна віконних та дверних блоків на 
металопластикові, добудова приміщень для розміщення спортивного, актового залів та столової, утеплення 
фасаду, перепланування внутрішніх приміщень під учбові класи, будівництво системи опалення, електро 
забезпечення, водопостачання та водовідведення, облаштування прилеглої території з будівництвом спортивної 
площадки) 107.478,974 тис.грн., «Реконструкція майна Царичанської АЗПСМ КНП «Царичанський ЦПМСД» 
Царичанської селищної ради за адресою: вул. Царичанська, 134А, Царичанського району Дніпропетровської 
області. Проект енергоефективності» (У результаті реалізації проекту буде проведено реконструкцію системи 
теплопостачання із встановленням геотермальних теплових насосів та модулів сонячних електростанцій, 
реконструкція покрівлі, утеплення фасаду, заміна металопластикових віконних блоків на вікна з функцією 
високого класу енергозберігання та шумоізоляції, ремонт та перепрофілювання внутрішніх приміщень, 
забезпечення меблями та медичним обладнанням, облаштування прилеглої території (заміна асфальтного 
покриття, упорядкування зелених зон, встановлення місць для відпочинку, освітлення) 11.416,246 тис.грн., 
«Реконструкція майна комунального закладу «Царичанська центральна районна лікарня» Дніпропетровської 
обласної ради за адресою: вул. Царичанська, 134А, Царичанського району Дніпропетровської області. Проект 
енергоефективності» (У результаті реалізації проекту буде проведено реконструкцію системи теплопостачання 
із встановленням геотермальних теплових насосів та модулів сонячних електростанцій, реконструкція покрівлі, 
утеплення фасаду, заміна металопластикових віконних блоків на вікна з функцією високого класу 
енергозберігання та шумоізоляції, ремонт та перепрофілювання внутрішніх приміщень, забезпечення меблями 
та медичним обладнанням, облаштування прилеглої території (заміна асфальтного покриття, упорядкування 
зелених зон, встановлення місць для відпочинку, освітлення) 23.364,564 тис.грн., «Капітальний ремонт 
тротуарів центральної частини смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області.» (Загальна 
площа, що буде відремонтована - 2055 м²) 3.389,158 тис.грн., «Капітальний ремонт тротуарів вздовж вул. 
Царичанська смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області.» (Загальна протяжність 
тротуарів, що буде відремонтована - 2850 метрів) 24.910,625 тис.грн.;

З метою збалансування надходжень та видатків державного бюджету визначити джерелом покриття 
збільшення таких видатків скорочення асигнувань (зменшення витрат) за такими видатками: КПКВК 0301010 
«Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Президента України та Офісу Президента України» на 526.056,06 тис. грн. 

Відхилено

-2416- Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
Передбачити видатки з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо розвитку 

окремих територій за такими об’єктами (заходами) у сумі: 526.056,06 тис. грн.:
Жовтоводська міська територіальна громада (код бюджету 04577000000): Капітальний ремонт водогрійного 

котла ПТВМ-100 ст. №7 КП "Жовтоводськтепломережа" Жовтоводської міської ради за адресою: 
Дніпропетровська область, Кам’янський район, м. Жовті Води, вул. Залізнична, 15 14.009,407 тис. грн., 
Капітальний ремонт елементів благоустрою частини вул. Кропоткіна, м. Жовті Води Дніпропетровської області 
4.173,594 тис. грн., Капітальний ремонт елементів благоустрою вул. Козацької Слави, м. Жовті Води, 
Дніпропетровської області 7.012,879 тис. грн., Капітальний ремонт. Улаштування теплоізоляції фасаду та 
заміна віконних блоків поліклініки №1 Комунального некомерційного підприємства «Жовтоводська міська 
лікарня» Жовтоводської міської ради за адресою вул. Кропоткіна, 16, м. Жовті Води, Кам`янського району, 
Дніпропетровської області 10.412,5 тис. грн., Капітальний ремонт віконних блоків основної зали комунального 
закладу «Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» за адресою вул. Маяковського, 57, м. Жовті 
Води, Дніпропетровська область 2.915,435 тис. грн., Капітальний ремонт покрівлі будівлі комунального 

Відхилено



стор.   746
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

закладу загально середньої освіти І-ІІІ ступенів №8 Жовтоводської міської ради за адресою: пров. Запорізький, 
12, м. Жовті Води Кам’янського р-ну Дніпропетровської області 1.500 тис. грн., Капітальний ремонт стін з 
влаштуванням теплоізоляції комунального закладу позашкільної освіти дитячо-юнацька спортивна школа 
Жовтоводської міської ради, корпус №2, м. Жовті Води, вул. Горького, б.4 - 696,509 тис. грн.

З метою збалансування надходжень та видатків державного бюджету визначити джерелом покриття 
збільшення таких видатків скорочення асигнувань (зменшення витрат) за такими видатками: КПКВК 0301010 
«Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Президента України та Офісу Президента України» на 526.056,06 тис. грн. 

2586. 04304200000 Районний бюджет Дніпровського району
2587. 04305200000 Районний бюджет Криворізького району
2588. 04309200000 Районний бюджет Нікопольського району
2589. 04310200000 Районний бюджет Новомосковського 

району
2590. 04311200000 Районний бюджет Павлоградського району
2591. 04316200000 Районний бюджет Синельниківського 

району
2592. 04323200000 Районний бюджет Кам'янського району
2593. 04502000000 Бюджет Богданівської сільської 

територіальної громади
2594. 04576000000 Бюджет Дніпровської міської 

територіальної громади
-2417- Н.д.Мисягін Ю.М. (Реєстр.картка №28)
    Н.д.Бужанський М.А. (Реєстр.картка №25)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)

За бюджетною програмою «Проект Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» 
збільшити видатки загального фонду державного бюджету зі 100.000 тис. грн до 373.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
відповідної субвенції/

-2418- Н.д.Мисягін Ю.М. (Реєстр.картка №28)
У додатку № 3 збільшити асигнування Міністерству фінансів України на 995.534,6 тис. грн. по субвенції з 

державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі 
(по загальному фонду на 273.366,4 тис. грн., по спеціальному фонду на 722.168,2 тис. грн.), та привести у 
відповідність з цим збільшенням інші додатки до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 
2022 рік». 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2419- Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
Збільшити видатки за бюджетною програмою (код 3511670) «Субвенція з державного бюджету міському 

бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі» на 995.534,6 тис. гривень у тому 
числі за загальним фондом на 273.366,4 тис. гривень та спеціальним фондом на 722.168,2 тис. гривень.

Джерелом покриття таких видатків визначити збільшення надходжень за загальним фондом за кодом 
11010000 «Податок та збір на доходи фізичних осіб» на 273.366,4 тис. гривень та за спеціальним фондом за 
кодом 1402000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)» на 722.168,2 тис. 
гривень, а також внести відповідні зміни до додатків №1, №3 та №6 проекту Закону. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині збільшення 
субвенції/

-2420- Н.д.Демченко С.О. (Реєстр.картка №29)
У Додатках № 3 до законопроекту передбачити субвенцію з загального фонду Державного бюджету до 

бюджету міста Дніпро на видатки розвитку на суму 139.497, 328 тис. грн для реалізації проекту «Відновлення 
гідрологічного режиму природних водойм на території парку Кирилівка у м. Дніпрі».

Фінансування вищезазначених видатків пропоную здійснити за рахунок очікуваного збільшення податкових 
надходжень, акцизного збору, доходів Державного бюджету від надходження коштів, що перераховуються 
Національним банком України, а також залишків коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року, або за рахунок скорочення на 139.497,328 тис. грн. видатків загального фонду 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині 
передбачення 
субвенції/
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бюджету за бюджетною програмою КПКВК 3511350 «Обслуговування державного боргу». 

-2421- Н.д.Демченко С.О. (Реєстр.картка №29)
У Додатках № 3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2022 рік» та №6 «Міжбюджетні 

трансферти (інші дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2022 рік» 
передбачити субвенцію з загального фонду Державного бюджету до бюджету міста Дніпро на видатки розвитку 
на суму 139.497,328 тис.грн. для реалізації проекту «Відновлення гідрологічного режиму природних водойм на 
території парку Кирилівка у м. Дніпрі».

Фінансування таких видатків здійснити за рахунок очікуваного збільшення податкових надходжень, 
акцизного збору, доходів Державного бюджету від надходження коштів, що перераховуються Національним 
банком України, а також залишків коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, або за рахунок скорочення на 139.497,328 тис.грн. видатків загального фонду бюджету за бюджетною 
програмою КПКВК 3511350 «Обслуговування державного боргу». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/у частині 
передбачення 
субвенції/

2595. 04577000000 Бюджет Жовтоводської міської 
територіальної громади

-2422- Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
Збільшити видатки на 39.619,9 тис.грн. за КПКВК 3511370 «Субвенція з державного бюджету міському 

бюджету міста Жовтих Вод на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста 
Жовтих Вод» та встановити їх на 2022 рік в обсязі 48.100 тис.грн. З метою збалансування надходжень та 
видатків державного бюджету визначити джерелом покриття збільшення видатків скорочення асигнувань 
(зменшення витрат) за такими видатками: КПКВК 0411010 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України» на 39.619,9 тис. грн. 

Відхилено

2596. 04584000000 Бюджет Павлоградської міської 
територіальної громади

2597. 05100000000 Обласний бюджет Донецької області -2423- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)
У додатку №6 у графі «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я»: у позиції «05100000000 Обласний бюджет Донецької 
області» цифри «105.077,2» замінити на цифри «386.177,2», у позиції «Всього» цифри «2.190.377,8» замінити 
на цифри «2.471.477,8» та відповідно збільшити у додатку №3 видатки споживання Міністерства охорони 
здоров’я України за загальним фондом по КПКВК 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» на 281.100 тис. 
грн.

Відхилено

-2424- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)

Відхилено
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    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Передбачити нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста 
Слов’янська на фінансування відновлення пошкоджених і зруйнованих об'єктів соціальної інфраструктури, 
житлового фонду та систем життєзабезпечення» у розмірі видатків за загальним фондом в розмірі 100.000 тис 
грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою передбачається за рахунок: зменшення 
видатків за іншими статтями Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з цією 
поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок економічного розвитку в результаті прийняття 
законодавчих ініціатив, поданих народними депутатами фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді України. 
-2425- Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)

У додатку №6 до законопроекту додати нову графу «Додаткова дотація з державного бюджету обласному 
бюджету Донецької області на виплату академічної стипендії учнів закладів професійної (професійно-
технічної) освіти та студентів закладів фахової передвищої освіти» в сумі 104.645,5 тис. грн та у додатку №3 
збільшити видатки споживання Міністерства фінансів України за загальним фондом по КПКВК 3511060 
«Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» на 104.645,5 тис. грн за рахунок зменшення 
видатків розвитку Міністерства розвитку громад та територій України за загальним фондом за КПКВК 2761070 
«Державний фонд регіонального розвитку» або видатків розвитку Міністерства економіки України за 
загальним фондом за КПКВК 1211120 «Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних 
інвестиційних проектів». 

Відхилено

-2426- Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
У додатку №6 додати нову графу «Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

утримання апаратів районних рад, в тому числі на оплату праці» з цифрами у позиції «05302200000 Районний 
бюджет Бахмутського району» цифри «5426,4», у позиції «05304200000 Районний бюджет Волноваського 
району» цифри «8545,0», у позиції «05308200000 Районний бюджет Покровського району» цифри «7202,7», у 
позиції «05318200000 Районний бюджет Краматорського району» цифри «10966,4», у позиції «05319200000 
Районний бюджет Маріупольського району» цифри «9469,5», у позиції «ВСЬОГО» цифри «41610,0» або у 
позиції «05100000000 Обласний бюджет Донецької області» цифри «41610,0», у позиції «ВСЬОГО» цифри 
«41610,0» та відповідно збільшити у додатку №3 до законопроекту видатки споживання Міністерства фінансів 
України за загальним фондом по КПКВК 3511060 «Додаткові дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам» на 41.610 тис. грн.. за рахунок зменшення видатків розвитку Міністерства розвитку громад та 
територій України за загальним фондом за КПКВК 2761070 «Державний фонд регіонального розвитку» або 
видатків розвитку Міністерства економіки України за загальним фондом за КПКВК 1211120 «Державні 
капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів». 

Відхилено

-2427- Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
У додатку №6 у графі «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» у позиції «05100000000 Обласний бюджет Донецької 
області» цифри «105077,2» замінити на цифри «386177,2», у позиції «ВСЬОГО» цифри «2190377,8» замінити 
на цифри «2471477,8» та відповідно збільшити у додатку №3 до законопроекту видатки споживання 

Відхилено



стор.   749
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Міністерства охорони здоров’я України за загальним фондом по КПКВК 2311500 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» 
на 281.100 тис. грн за рахунок зменшення видатків розвитку Міністерства розвитку громад та територій України 
за загальним фондом за КПКВК 2761070 «Державний фонд регіонального розвитку» або видатків розвитку 
Міністерства економіки України за загальним фондом за КПКВК 1211120 «Державні капітальні вкладення на 
розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів». 

-2428- Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
У додатку №6 у графі «Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я» у позиції «05100000000 Обласний бюджет 
Донецької області» цифри «130445,5» замінити на цифри «282858,1», у позиції «ВСЬОГО» цифри «2950000,0» 
замінити на цифри «3102412,6» та відповідно збільшити у додатку №3 до законопроекту видатки споживання 
Міністерства фінансів України за загальним фондом по КПКВК 3511060 «Додаткові дотації з державного 
бюджету місцевим бюджетам» на 152.412,6 тис. грн (обсяг додаткової дотації на рівні поточного року, 
збільшений на коефіцієнт зростання соціальних стандартів) за рахунок зменшення видатків розвитку 
Міністерства розвитку громад та територій України за загальним фондом за КПКВК 2761070 «Державний фонд 
регіонального розвитку» або видатків розвитку Міністерства економіки України за загальним фондом за 
КПКВК 1211120 «Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних 
проектів». 

Відхилено

-2429- Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
Передбачити субвенцію з державного бюджету бюджету Дружківської міської територіальної громади (код 

бюджету 05520000000) на соціально-економічний розвиток за рахунок якої належить здійснити видатки на 
дооснащення закладів охорони здоров’я Дружківської міської ради Донецької області медичним обладнанням 
та автотранспортом у сумі 51.124,8 тис. грн: Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська 
клінічна лікарня» Дружківської міської ради на суму 37.231,4 тис. грн, Комунальне некомерційне підприємство 
«Дружківська міська клінічна лікарня №1» Дружківської міської ради на суму 4.993,4 тис. грн, Комунальне 
некомерційне підприємство «Дружківська міська лікарня №2» Дружківської міської ради обладнанням на суму 
8.900 тис. грн.

Для здійснення таких видатків пропонується збільшити доходи за кодом 11020000 «Податок на прибуток 
підприємств» на відповідну суму. 

Відхилено

-2430- Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
Передбачити субвенцію з державного бюджету бюджету Дружківської міської територіальної громади (код 

бюджету 05520000000) на соціально-економічний розвиток за рахунок якої належить здійснити видатки на 
відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури Дружківської громади у сумі 75.723,9 тис. грн:

капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги по вул. Машинобудівників (від вул. 
Леваневського до вул. Космонавтів), м.Дружківка (4 черги) вартістю 28.860,305 тис.грн, капітальний ремонт 
автодороги по вул.Яківлівська, м.Дружківка вартістю 31.626,8 тис. грн, капітальний ремонт ділянки автодоги 
по вул.Енгельса Ф. (від вул. Кошового О. до Молодого парку), м.Дружківка вартістю 15.236,8 тис. грн.

Для здійснення таких видатків пропонується збільшити доходи за кодом 11020000 «Податок на прибуток 
підприємств» на відповідну суму. 

Відхилено

-2431- Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
Передбачити субвенцію з державного бюджету бюджету Дружківської міської територіальної громади (код 

бюджету 05520000000) на соціально-економічний розвиток за рахунок якої належить здійснити видатки на 
капітальний ремонт будівлі Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Дружківської міської 
ради (з використанням заходів термомодернізації) розташованої за адресою: м.Дружківка, вул.Кошового, 31 на 
суму 150.000 тис. грн.

Для здійснення таких видатків пропонується збільшити доходи за кодом 11020000 «Податок на прибуток 
підприємств» на відповідну суму. 

Відхилено
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-2432- Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
Передбачити субвенцію з державного бюджету бюджету Дружківської міської територіальної громади (код 

бюджету 05520000000) на соціально-економічний розвиток за рахунок якої належить здійснити видатки на 
реконструкцію будівлі лікарні комунального некомерційного підприємства «Дружківська міська клінічна 
лікарня №1» Дружківської міської ради з влаштуванням зовнішнього ліфтового підйомнику за адресою: 
м.Дружківка, Донецької обл. вул.Котляревського, 151» вартість 2.402,9 тис. грн.

Для здійснення таких видатків пропонується збільшити доходи за кодом 11020000 «Податок на прибуток 
підприємств» на відповідну суму. 

Відхилено

-2433- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)
Збільшити у додатку №3 видатки споживання Міністерства фінансів України за загальним фондом по 

КПКВК 3511060 «Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» на 41.610 тис. грн та 
відповідно у додатку №6 додати нову графу «Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 
утримання апаратів районних рад, в тому числі на оплату праці» з цифрами: у позиції «05100000000 Обласний 
бюджет Донецької області» цифри «41.610,0», у позиції «ВСЬОГО» цифри «41.610,0». 

Відхилено

-2434- Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
1. Передбачити нову бюджетну програму (з внесенням відповідних змін до додатків №3 та №6 до 

законопроекту) з видатками споживання по загальному фонду державного бюджету: «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на придбання вугільної продукції для забезпечення сталого теплопостачання в 
опалювальні періоди» (КПКВК 2761220; КФКВК 0180) у обсязі 151.190 тис. грн, визначивши Міністерство 
розвитку громад та територій України розпорядником коштів за бюджетною програмою КПКВК 2761220.

2. Визначити розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вугільної 
продукції для забезпечення сталого теплопостачання в опалювальні періоди у таких обсягах: бюджет 
Добропільської міської об’єднаної територіальної громади - 90.060 тис. грн, бюджет Білозерської міської 
об’єднаної територіальної громади - 49.390 тис. грн, бюджет Новодонецької селищної об’єднаної 
територіальної громади - 11.740 тис. грн. 

Відхилено

-2435- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
Передбачення окремого цільового трансферту з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення 

виплати академічної стипендії учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та студентів закладів 
фахової передвищої освіти з урахуванням підвищення її розмірів з 01.01.2022 (для обласного бюджету 
Донецької області - 104,6 млн.грн). 

Відхилено

-2436- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
Передбачити видатки за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному 

бюджету Донецької області на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної 
сфери» у обсязі 1.667,0 млн.грн (на будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в м.Краматорськ - 1.096,7 
млн.грн, на реалізацію об’єкту «Капітальний ремонт КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування 
м.Маріуполь» по вул. Троїцькій, 46 в м.Маріуполь» - 370,3 млн.грн, на реконструкцію Обласної дитячої лікарні 
- 200,0 млн.грн). 

Відхилено

-2437- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
Збільшення цільового трансферту з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я на 2022 рік на 281,1 млн.грн, у 
тому числі на підвищення заробітних плат у сфері охорони здоров’я відповідно до Указу Президента України 
від 18.06.2021 №261/2021 «Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я 
та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників» - 100,1 млн.грн. 

Відхилено

-2438- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)
Збільшити у додатку №3 видатки споживання Міністерства фінансів України за загальним фондом по 

КПКВК 3511060 «Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» на 104.645,5 тис. грн та 

Відхилено
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відповідно у додатку №6 додати нову графу «Додаткова дотація з державного бюджету обласному бюджету 
Донецької області на виплату академічної стипендії учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
та студентів закладів фахової передвищої освіти» в сумі 104.645,5 тис. грн. 

-2439- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)
Збільшити у додатку №3 видатки споживання Міністерства фінансів України за загальним фондом по 

КПКВК 3511060 «Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» на 41.610 тис. грн та 
відповідно у додатку №6 додати нову графу «Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 
утримання апаратів районних рад, в тому числі на оплату праці» з цифрами: у позиції «05302200000 Районний 
бюджет Бахмутського району» цифри «5.426,4», у позиції «05304200000 Районний бюджет Волноваського 
району» цифри «8.545,0», у позиції «05308200000 Районний бюджет Покровського району» цифри «7.202,7», у 
позиції «05318200000 Районний бюджет Краматорського району» цифри «10.966,4», у позиції «05319200000 
Районний бюджет Маріупольського району» цифри «9.469,5», у позиції «ВСЬОГО» цифри «41.610,0». 

Відхилено

-2440- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 

бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на розбудову 
та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн. для 
Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

Відхилено

2598. 05302200000 Районний бюджет Бахмутського району
2599. 05304200000 Районний бюджет Волноваського району
2600. 05308200000 Районний бюджет Покровського району
2601. 05318200000 Районний бюджет Краматорського району
2602. 05319200000 Районний бюджет Маріупольського району
2603. 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області -2441- Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)

Передбачити бюджету Коростенської міської територіальної громади кошти загального фонду на 
забезпечення окремих видатків місцевих рад, спрямованих на виконання їх повноважень в обсязі 699.300 тис 
грн.

Для збалансування видатків пропонується на таку ж суму зменшити видатки за бюджетною програмою 
КПКВК 3511030 «Резервний фонд». 

Відхилено

-2442- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)

Відхилено
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    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Доповнити Додаток 6 новим отримувачем міжбюджетних трансфертів (інші дотації та субвенції) з 
Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2022 рік «Бюджет Коростенської міської територіальної 
громади» в розмірі 699.300 тис грн за новим напрямком видатків з Загального фонду «забезпечення окремих 
видатків місцевих рад, спрямованих на виконання їх повноважень». Для балансування видатків пропонується 
на таку ж суму зменшити видатки згідно додатку 3 за бюджетною програмою КПКВК 3511030 «Резервний 
фонд». 
-2443- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)

Передбачити Міністерству розвитку громад та територій 20.000 тис. гривень для реалізації проекту з 
реконструкції, приймального відділення КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 
Коростенського району Житомирської області. 

Відхилено

-2444- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити Міністерству розвитку громад та територій 20.000 тис. гривень для реалізації проекту з 

реконструкції, приймального відділення КНП «КНП «Малинська міська лікарня»« Малинської міської ради 
Коростенського району Житомирської області. 

Відхилено

-2445- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити Міністерству розвитку громад та територій 9.875 тис. гривень для завершення робіт по 

капітальному ремонту клініко-діагностичної лабораторії КНП »Олевська центральна лікарня» Олевської 
міської ради Коростенського району Житомирської області. 

Відхилено

-2446- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за загальним фондом видатки за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного 

бюджету бюджету Білокоровицької сільської територіальної громади на капітальний ремонт по заміні покриття 
даху корпусу №1 Білокоровицької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Білокоровицької сільської ради 
Житомирської області по вул. Шкільна, 7 с. Білокоровичі Коростенського району Житомирської області» в 
обсязі 1000 тис. грн. 

Відхилено

-2447- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за загальним фондом видатки за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного 

бюджету бюджету Горщиківської сільської територіальної громади на реконструкцію приміщень 
Горщиківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Садова 8, в с. Горщик 
Коростенського району Житомирської області» в обсязі 3.445,513 тис. грн. 

Відхилено

-2448- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за рахунок коштів державного бюджету, із внесенням відповідних змін до додатка № 3, 

фінансування соціально важливих інфраструктурних об’єктів для Коростенської міської територіальної 
громади Житомирської області в обсязі 699.300 тис. грн., у тому числі: 110.000 тис. грн. на реконструкцію КНП 
«Коростенська ЦМЛ КМР» з будівництвом Хірургічного корпусу по вулиці Амосова Миколи, 8 в м. Коростень, 
Житомирської обл. (1 пусковий комплекс - приймальне відділення екстреної медичної допомоги; 2 пусковий 

Відхилено
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комплекс - палатне відділення); 25.000 тис. грн. на реконструкцію стадіону Спартак у м. Коростені; 30.000 тис. 
грн. на будівництво інженерних мереж індустріального парку «Коростень» по вул. С. Кемського (Жовтнева), 
11 -Д у м. Коростені; 49.500 тис. грн. на капітальний ремонт дороги по вул. Грушевського в м. Коростені; 
100.100 тис. грн. на капітальний ремонт міських доріг м. Коростеня; 50.000 тис. грн.. на заміну мереж 
централізованого водопостачання та водовідведення у м. Коростені; 8.800 тис. грн. на реконструкцію систем 
централізованого водопостачання та водовідведення. «Нова» фільтрувальна станція м. Коростень, хлораторна 
№1 та №2. (заміна технічно-зношеного та аварійного устаткування з переходом на гіпохлорит натрію); 15.500 
тис. грн. на реконструкцію очисних споруд каналізації м. Коростень; 7.200 тис грн. на реконструкцію греблі в 
районі м’ясокомбінату м. Коростень; 73.200 тис. грн. на будівництво дошкільного закладу «Ясла-садок» на 150 
місць по вул. Оснадчука, 20 у м. Коростені; 230.000 тис. грн. на будівництво полігону твердих побутових 
відходів для м. Коростеня. 

-2449- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за рахунок коштів державного бюджету, із внесенням відповідних змін до додатка № 3, 

фінансування соціально важливих інфраструктурних об’єктів для Лугинської селищної територіальної громади 
Житомирської області в обсязі 14.302,699 тис. грн., у тому числі: 5.210,554 тис.грн на капітальний ремонт 
вулиці ім. С.Гуца в смт Лугини з облаштуванням тротуарів; 2.433,449 тис. грн. на капітальний ремонт коридорів 
будівлі гімназії імені В.П.Фількова Лугинської селищної ради за адресою: вул. М.Грушевського, 16, смт 
Лугини, ; 3.937,834 на будівництво спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ст. в смт Лугини за адресою: вул. 
Церковна, 12; 1.700,620 тис.грн. на капітальний ремонт (заходи енергозбереження) будівлі Лугинського закладу 
дошкільної освіти «Сонечко» за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 10 а, Лугинського району, Житомирської 
області; 1020,242 тис.грн. на капітальний ремонт ЦНАПу Лугинської селищної ради за адресою: вул. 
М.Грушевського, 4, смт Лугини, Лугинського району, Житомирської області. 

Відхилено

-2450- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за рахунок коштів державного бюджету, із внесенням відповідних змін до додатка № 3, 

фінансування соціально важливих інфраструктурних об’єктів для Радомишльської міської територіальної 
громади Житомирської області в обсязі 98.900 тис. грн., у тому числі: 9.000 тис. грн. на капітальний ремонт 
Борщівського навчально-виховного комплексу у с. Борщів; 9.500 тис. грн. на утеплення приміщення 
Кочерівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с. Кочерів; 9.800 тис. грн. на утеплення приміщення 
Радомишльського ліцею І-ІІІ ступенів ім. Т. Г. Шевченка; 26.500 тис. грн. на будівництво поліклініки на 300 
відвідувань в зміну по вул. Присутственна, 9 у м. Радомишль Житомирської області; 3.500 тис. грн. на 
облаштування синтетичного покриття спортивного майданчика Радомишльського НВК І-ІІІ ступенів ім. І. 
Самоплавського; 13.500 тис. грн.. на капітальний ремонт частини вул. Мала Житомирська у м. Радомишль, 1, 7 
км; 7.500 тис. грн.. на капітальний ремонт вул. Русанівська у м. Радомишль, 500 м.; 5.000 тис. грн.. на 
капітальний ремонт покрівлі Центру позашкільної освіти Радомишльської міської ради; 2.000 тис. грн. на 
капітальний ремонт частини Соборного Майдану у м. Радомишль; 9.000 тис. грн. на капітальний ремонт вул. 
Івана Франка у м. Радомишль; 1.800 тис. грн. на капітальний ремонт вул. Лесі Українки у м. Радомишль; 1.800 
тис. грн. на капітальний ремонт культурно-історичного центру (міська оглядова вежа) у м. Радомишль 
Житомирської області. 

Відхилено

-2451- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за рахунок коштів державного бюджету, із внесенням відповідних змін до додатка № 3, 

фінансування соціально важливих інфраструктурних об’єктів для Чоповицької селищної територіальної 
громади Житомирської області в обсязі 3.212.54 тис. грн., у тому числі: 1919,417 тис. грн. на капітальний ремонт 
дорожнього покриття по вул. Вайсера смт Чоповичі Коростенського району Житомирської області 
(коригування); 190,380 тис. грн. на реконструкцію вуличного освітлення за адресою: вул. Л.Українки, вул. 
Бузкова від КТП-589 в с. Барвінки, Коростенського району, Житомирської області; 252,743 тис. грн.. на 
реконструкцію вуличного освітлення за адресою: вул. Н.Сосніної, вул. Козацька, вул. Тараскіна від КТП-155 в 
с. Новобратське Коростенського району, Житомирської області; 750 тис. грн.. на розроблення топографо-
геодезичної підоснови для подальшої розробки Комплексного плану просторового розвитку території 

Відхилено
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Чоповицької селищної територіальної громади; 100 тис. грн. на встановлення дитячого майданчика в с. 
Йосипівка. 

-2452- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за рахунок коштів державного бюджету, із внесенням відповідних змін до додатка № 3, 

фінансування соціально важливих інфраструктурних об’єктів для Овруцької міської територіальної громади 
Житомирської області в обсязі 24.096,391 тис. грн., у тому числі: 1.859,446 тис.грн. на реконструкцію скверу 
«Партизанської слави» у м Овруч та створення на його території постійно-діючої експозиції під відкритим 
небом «Музею історії Овруччини» за адресою: вул. Героїв Майдану, м. Овруч, Житомирська область; 3.866,152 
тис.грн. на капітальний ремонт приміщення будинку культури із заміною зовнішніх мереж теплопостачання за 
адресою: вул. Лесі Українки, 1, с. Кирдани, Житомирська область; 18.370,793 тис.грн. на реконструкцію - 
термосанацію будівлі Центру дитячої та юнацької творчості Овруцької міської ради за адресою: вул. Тараса 
Шевченка 100, м. Овруч Житомирської області. 

Відхилено

-2453- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за рахунок коштів державного бюджету, із внесенням відповідних змін до додатка № 3, 

фінансування соціально важливих інфраструктурних об’єктів для Малинської міської територіальної громади 
Житомирської області в обсязі 482.069,621 тис. грн., у тому числі: 30.000 тис. грн. на будівництво полігона 
твердих побутових відходів у м. Малині; 16.000 тис. грн. на капітальний ремонт даху та термосанація фасаду 
приміщення, ремонт класних кімнат та коридорів ЗНВК «Школа ліцей №1 ім. Н. Сосніної» у м. Малині; 20.000 
тис. грн. на реконструкцію центральної частини площі Соборна у м. Малині; 2.000 тис. грн. на будівництво 
футбольного майданчика ЗОШ № 3 I-III ступенів у м. Малині; 2.000 тис. грн. Будівництво футбольного 
майданчика ЗОШ № 4 I-III ступенів; 33.500 тис. грн. на Реконструкція парку ім. Міклухо-Маклая у м. Малині; 
8.307,273 тис. грн. на реконструкцію частини будівлі КНП «Малинська міська лікарня» Малинської міської 
ради для відділення невідкладної (екстреної) допомоги; 4.900 тис. грн. на влаштування асфальтного покриття 
вулиць Романенка, Толстого, Нахімова, 1630 метрів, у м. Малині; 11396,993 тис. грн. на капітальний ремонт 
будівлі Гранітнянської ЗОШ I-III ступенів в смт. Гранітне; 3.000 тис. грн. на капітальний ремонт покрівлі 
дитячого садка смт. Гранітне; 3.000 тис. грн. на капітальний ремонт фасаду дитячого садка смт. Гранітне; 2.000 
тис. грн. на капітальний ремонт внутрішніх приміщень дитячого садка смт. Гранітне; 25.000 тис. грн. на 
реконструкцію приміщення дитячого садка на 160 місць по вулиці Чорновола, 38б у м. Малині; 1499,732 тис 
грн. на капітальний ремонт даху із заміною покрівлі ДНЗ №8 «Ялинка» по вул. Гагаріна, 25 у м. Малині; 100.000 
тис. грн. на будівництво Малинської дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Паркова, 1 у м. Малині; 11.000 
тис. грн.. на реконструкцію стадіону Авангард у м. Малині; 2.834,03 тис. грн. на будівництво футбольного поля 
по вул. Вишневій в селі Юрівка; 1.478, 399 на капітальний ремонт даху ЗОШ №5 по пров. Покровському, 4 у 
м. Малині; 5.900 тис. грн.. на реконструкцію приміщення ЗОШ № 3 I-III ступенів у м. Малині; 2.800 тис. грн. 
на термосанацію приміщення ЗОШ I-III ступенів в селі Луки; 1.300 тис. грн. на капітальний ремонт КНС №1 
по вул. Кармелюка у м. Малині; 1.499,890 тис. грн. на реконструкція мистецько - історичного центру по вул. 
Грушевського, 40 у м. Малині; 1.000 тис. грн. на капітальний ремонт фасаду Центру Дитячо Юнацької творчості 
вул. Винниченка у м. Малині; 3.000 тис. грн.. на капітальний ремонт фасаду Малинської школи мистецтв у м. 
Малині; 1.000 тис. грн. на реконструкцію приміщення по вулиці Стуса, 23 під житло лікарям та вчителям у м. 
Малині; 4.000 тис. грн. на поточний ремонт спортивного залу ЗОШ - №5 у м. Малині; 12.000 тис. грн. на 
будівництво їдальні ЗОШ № 6 у м. Малині; 13.090,613 тис. грн. на реконструкцію вулиці Кривенчука в м. 
Малині; 70.000 тис. грн. на капітальний ремонт відрізку автодороги Українка-Малин, 9, 4 км. та капітальний 
ремонт автодороги Малин-Кочерів, 49, 0 км.; 30.000 тис. грн.. на капітальний ремонт мосту через річку Ірша в 
м. Малині; 1.400 тис. грн. на будівництво каналізаційних мереж до багатоквартирних житлових будинків по 
вул. Огієнка № 51а, 28, 32 та Базарна 3а в м. Малині; 1.333,799 тис. грн. на капітальний ремонт зовнішніх мереж 
каналізації в мікрорайоні вулиць: Кримського, Кармелюка, Гастелло, Панфілова у м. Малині; 2.690, 828 тис. 
грн. на будівництво водозабірних свердловин з підключенням до існуючих водогонів та споруд для водо 
забезпечення смт. Гранітне; 6.288,064 тис. грн.. на реконструкцію приміщення дошкільного навчального 
закладу по вул. Шкільна, 2 а в с. Нові Вороб`ї; 6.000 тис. грн. на поточний ремонт фасаду та відмощення 
фундаменту приміщення дитячого садка «Калинонька» у м. Малині; 1.500 тис. грн. на ремонт внутрішніх 

Відхилено
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приміщень дитячого садка «Калинонька» у м. Малині; 1.500 тис. грн. на капітальний ремонт внутрішніх кімнат 
Центру Дитячо Юнацької творчості вул. Винниченка у м. Малині; 18.900 тис. грн. на капітальний ремонт вулиці 
Грушевського (4,5 км) у м. Малині; 9.700 тис. грн. на капітальний ремонт вулиці Огієнка (2,3 км) у м Малині; 
9.250 тис. грн. на капітальний ремонт вулиці Кримського (2,2 км) у м. Малині. 

-2454- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за рахунок коштів державного бюджету, із внесенням відповідних змін до додатка № 3, 

фінансування заходів по встановленню сучасного, енергозберігаючого обладнання на альтернативних 
джерелах енергії для Малинської міської територіальної громади Житомирської області в обсязі 30.400 тис. 
грн., у тому числі: 2.600 тис. грн. на встановлення тепло генераторного блока (модульна котельня) потужністю 
3,2 мВт по вул. Машинобудівників у м. Малині; 4.800 тис. грн. на встановлення котлів на твердому паливі з 
автоматикою (2 котли по 1,5 мВт) по вул. Лисенка у м. Малині; 3.900 тис. грн. на встановлення тепло 
генераторного блока (блочна модульна котельня). потужністю 2,4 мВт. по вул. Барміна у м. Малині; 3.300 тис. 
грн. на встановлення тепло генераторного блока потужністю 2,0 мВт. по вул. Гагаріна у м. Малині; 5.100 тис. 
грн. на встановлення котельного обладнання в приміщенні котельні потужністю 3,6 мВт. по вул. Суворова у м. 
Малині; 1.200 тис. грн. на встановлення сучасного тепло генераторного блока (2 котли по 600 Вт.) по вул. Героїв 
малинського підпілля в м. Малині; 1.500 тис. грн. на встановлення сучасного тепло генераторного блока (2 
котли по 700 Вт.) по вул. Гагаріна у м. Малині; 1.200 тис. грн. на встановлення сучасного тепло генераторного 
блока потужністю 600 кВт. по вул. Миру у м. Малині; 1.200 тис. грн. на встановлення тепло генераторного 
обладнання на твердому паливі потужністю 600 Вт. по вул. Володимирській у м. Малині (садочок «Сонечко»); 
1.400 тис. грн. на встановлення тепло генераторного обладнання на твердому паливі потужністю 800 Вт. по вул. 
Володимирській у м. Малині (садочок «Калинонька»); 4.200тис. грн. на встановлення котлів на 
альтернативному паливі потужністю 3 мВт. по вул. Кримського у м. Малині із внесенням відповідних змін до 
додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік». 

Відхилено

-2455- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 

бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Житомирської області на 
розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. 
грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

Відхилено

-2456- Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реконструкція КНП 

«Коростенська ЦМЛ КМР» з будівництвом Хірургічного корпусу по вулиці Амосова Миколи, 8 в м. Коростень, 
Житомирської обл. (1 пусковий комплекс - приймальне відділення екстреної медичної допомоги; 2 пусковий 
комплекс - палатне відділення)» у сумі 110.000 тис. грн. 

Відхилено

-2457- Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Капітальний ремонт 

даху адмінприміщення і трибуни стадіону "Спартак" в м. Коростень Житомирської області» у сумі 25.000 тис. 
грн. 

Відхилено

-2458- Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Будівництво 

інженерних мереж індустріального парку «Коростень» по вул. Жовтнева, 11-Д м. Коростень Житомирської 
області» у сумі 30.000 тис. грн. 

Відхилено

-2459- Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Заміна мереж 

централізованого водопостачання та водовідведення в м. Коростень Житомирської області» у сумі 50.000 тис. 
грн. 

Відхилено
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-2460- Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Будівництво 

дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» на 150 місць по вул. Оснадчука, 20 в м. Коростень 
Житомирської області (коригування)» у сумі 73.000 тис. грн. 

Відхилено

-2461- Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Будівництво 

полігону твердих побутових відходів для м. Коростеня» у сумі 230.000 тис. грн. 

Відхилено

-2462- Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
Передбачити видатки за субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

"Спроможна школа для кращих результатів" бюджету Любарської селищної територіальної громади 
(06534000000) у обсязі 6.507,216 тис. грн (збільшивши на таку суму загальний обсяг субвенції).

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Відхилено

-2463- Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
Передбачити видатки за субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

"Спроможна школа для кращих результатів" бюджету Чуднівської міської територіальної громади 
(06550000000) у обсязі 900 тис. грн (збільшивши на таку суму загальний обсяг субвенції).

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Відхилено

-2464- Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць 
і доріг комунальної власності у населених пунктах бюджету Любарської селищної територіальної громади 
(06534000000) у обсязі 7.136,716 тис. грн (збільшивши на таку суму загальний обсяг субвенції).

Джерелом додаткових витрат можуть бути надходження від сплати акцизного податку з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів (продукції) (код 14030000 у Додатку №1). 

Відхилено

-2465- Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць 
і доріг комунальної власності у населених пунктах бюджету Чуднівської міської територіальної громади 
(06550000000) у обсязі 8.638,745 тис. грн (збільшивши на таку суму загальний обсяг субвенції).

Джерелом додаткових витрат можуть бути надходження від сплати акцизного податку з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів (продукції) (код 14030000 у Додатку №1). 

Відхилено

-2466- Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
Передбачити видатки на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я бюджету Чуднівської міської територіальної громади 
(06550000000) у обсязі 1.300 тис. грн (збільшивши на таку суму загальний обсяг субвенції).

Джерелом додаткових витрат можуть бути надходження від сплати акцизного податку з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів (продукції) (код 14030000 у Додатку №1). 

Відхилено

2604. 06303200000 Районний бюджет Бердичівського району
2605. 06308200000 Районний бюджет Житомирського району
2606. 06309200000 Районний бюджет Коростенського району
2607. 06315200000 Районний бюджет Новоград-Волинського 
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району
2608. 07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області -2467- Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)

    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Тищенко М.М. (Реєстр.картка №219)

Передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на соціально-
економічний розвиток Закарпатської області - 1.500.000 тис. грн.

Пропонуємо здійснити реалізацію зазначених видатків за рахунок доходів від збільшення питомої ваги 
надходження до Державного Бюджету у ВВП на 1 % та покращення адміністративних доходів. 

Відхилено

-2468- Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Тищенко М.М. (Реєстр.картка №219)

Передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на реконструкцію 
спеціальної сервісної території, периметрової огорожі та радіотехнічних засобів посадки аеродрому Ужгород - 
299.548,986 тис. грн.

Пропонуємо здійснити реалізацію зазначених видатків за рахунок доходів від збільшення питомої ваги 
надходження до Державного Бюджету у ВВП на 1 % та покращення адміністративних доходів. 

Відхилено

-2469- Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Тищенко М.М. (Реєстр.картка №219)

Передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на розробку Схем 
планування області, районів, територіальних громад Закарпатської області зі встановленням меж 
адміністративно-територіальних одиниць - 279.172,818 тис. грн.

Пропонуємо здійснити реалізацію зазначених видатків за рахунок доходів від збільшення питомої ваги 
надходження до Державного Бюджету у ВВП на 1 % та покращення адміністративних доходів. 

Відхилено

-2470- Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Тищенко М.М. (Реєстр.картка №219)

Передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на нове 
будівництво пішохідного мосту, що з’єднує наб. Незалежності та наб. Київську в м. Ужгород - 99.358,912 тис. 
грн.

Пропонуємо здійснити реалізацію зазначених видатків за рахунок доходів від збільшення питомої ваги 
надходження до Державного Бюджету у ВВП на 1 % та покращення адміністративних доходів. 

Відхилено

-2471- Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Тищенко М.М. (Реєстр.картка №219)

Передбачити кошти для обласного бюджету Закарпатської області на здійснення наступних робіт: 
реконструкцію Комунального некомерційного підприємства "Закарпатська обласна клінічна лікарня імені 
Андрія Новака" Закарпатської обласної ради - 350.000 тис. грн; капітальний ремонт комунального закладу 
«Ужгородська районна лікарня» - 58.539,199 тис. грн; капітальний ремонт лікувального блоку з впровадженням 
заходів з енергозбереження КНП „Свалявська районна лікарня” по вул. Визволення, 23 в м. Свалява - 11.350,0 
тис. грн. реконструкцію акушерсько-гінекологічного корпусу районної лікарні №1 в м. Тячів, вул. Жовтнева, 
48. Коригування - 27.661,137 тис. грн; реконструкція стадіону в с. Вільхівці Тячівського району Закарпатської 
обл. Коригування - 6.900 тис. грн; реконструкцію частини приміщень будинку культури по вул. Закарпатська, 
69 в смт Середнє Ужгородського району. Коригування - 11. 867,037 тис. грн; першочергові протиаварійні 
роботи пам’ятки архітектури XVII ст. охор. № 216 дерев’яної церкви Зіслання Святого Духа в с. Колочава, 
Міжгірського району, Закарпатської області. Коригування- 5.956, 141 тис. грн; капітальний ремонт покрівлі 

Відхилено



стор.   758
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

даху Колочавської ЗОШ I-III ступенів № 1 в с. Колочава, Міжгірського району, Закарпатської області - 
4.940,516 тис. грн; реконструкцію даху та актового залу учбового корпусу (а) Воловецького закладу загальної 
середньої освіти I-III ступенів Воловецької селищної ради, Закарпатської області, по вул. Карпатська, 31 смт. 
Воловець, Закарпатської області - 5.635,950 тис. грн; реконструкцію з частковим переплануванням 
Воловецького закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Воловецької селищної ради Закарпатської 
області із заміною вікон і дверей по вул. Карпатська, 31 смт. Воловець, Закарпатської області - 3.187,224 тис. 
грн; капітальний ремонт по заходах енергозбереження корпусу «А» Нижньоворітського закладу загальної 
середньої освіти I-III cт. Нижньоворітської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області по вул. 
Центральна, 116 в с. Нижні Ворота - 6.401,718 тис. грн; будівництво корпусу Лазівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Лази, 
вул. Перемоги, 177 Тячівського району - 63.000 тис. грн; капітальний ремонт фасаду основної будівлі 
Кам’янського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів із облаштуванням вхідних груп та 
впровадженням заходів для забезпечення умов інклюзивності с. Кам’янське по вул. Мукачівській, 4, 
Берегівського району - 4.428,252 тис. грн; реконструкцію Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з 
добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу в с. Вільхівці-Лази. Коригування - 
54.000,335 тис. грн; реконструкцію стадіону по вулиці Селянська, 2-А в с. Руське Поле Тячівського району - 
15.300,000 тис. грн; реконструкцію адміністративної будівлі по вул. Антонівська, 3 в с. Худльово 
Ужгородського району під заклад дошкільної освіти - 18.400 тис. грн; реконструкцію з добудовою нових 
приміщень ясла-садка на 80 місць №1 по вул.Вайди, 6 в м.Тячів. Коригувуання - 27.367,306 тис. грн; 
будівництво та модернізація берегоукріплювальних протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових, 
протилавинних споруд у Закарпатській області - 700.000 тис. грн; реконструкцію каналізаційних очисних 
споруд з будівництвом каналізаційної насосної станції підкачки, каналізаційної насосної станції з вбудованими 
блоками очистки та біоплато доочистки із збільшенням потужності до 2500 м3 /добу, розташованих по вул. 
Борканюка, 51, м. Тячів Закарпатської області - 69.828,911 тис. грн; реконструкцію водозабору та споруд 
очищення води з р. Тиса потужністю 2400 м3/добу для питних та господарсько-побутових потреб м. Тячів - 
33.686,543 тис. грн; капітальний ремонт водозахисної дамби р.Тересва в районі стадіону з облаштуванням зони 
відпочинку в с.Вільхівці, Тячівського району, Закарпатської області - 10.738,372 тис. грн; розвиток туристичної 
інфраструктури шляхом будівництва мережи велодоріжок на території Оноківської сільської ради від с. 
Оріховиця до Невицького замку - 21.153,877 тис. грн.

Пропонуємо здійснити реалізацію зазначених видатків за рахунок доходів від збільшення питомої ваги 
надходження до Державного Бюджету у ВВП на 1% та покращення адміністративних доходів. 

-2472- Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Тищенко М.М. (Реєстр.картка №219)

Передбачити кошти для обласного бюджету Закарпатської області на: поточний середній ремонт 
автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070201 В. Березний - Чорноголова - 
Дубриничі км 0+000 - 29+000 км Закарпатської області 83.329,482 тис. грн; капітальний ремонт автомобільної 
дороги загального користування місцевого значення О 071204 Середнє-Анталовці км 0+000-12+000 
Закарпатської області. Коригування - 33.843,942 тис. грн; капітальний ремонт автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення С070213 (Кострино-Люта) - Люта км 0+000 - 5+500. - 26.867,258 тис. грн; 
поточний середній ремонт обласної автомобільної дороги О 070203 Кострино - Люта км 0+000 - км 11+900. - 
32.181,597 тис. грн; капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070810 Тур’я-Поляна-
Полянська Гута км 0+000-км 8+000. - 27.414,516 тис. грн; капітальний ремонт автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення С 070205 Жорнава-Стужиця, км 0+000-10+000 Закарпатської області - 50.000 
тис. грн; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 
070206 Стужиця-Загорб, км 0+000-км-2+400 Закарпатської області -15.000 тис. грн; капітальний ремонт 
автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 070618 Синевирська Поляна-Свобода км 
0+000-4+600 Закарпатської області - 24.296,202 тис. грн; капітальний ремонт ділянки дороги в урочищі 
«Гирсовець» (від а/д «Синевир-Колочава-Буштино» до школи) в с. Колочава Хустьского району Закарпатської 
області - 15.668, 798 тис. грн; капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 

Відхилено
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значення С 070401 Воловець - Яблунево, км 0+000-5+700 Закарпатської області - 20.722,705 тис. грн; поточний 
середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 070408 АБЗ-Нижні 
Ворота км 0+000-4+500 Закарпатської області - 13.824,958 тис. грн; капітальний ремонт автомобільної дороги 
загального користування місцевого значення С 070407 Біласовиця-Латірка км 0+000-6+400 Закарпатської 
області - 13.653,42 тис. грн; капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 
значення С 070609 Келечин-Річка, км 0+000-5+000 Закарпатської області - 20.627,752 тис. грн; поточний 
середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 070608 Ізки-Буковець км 
0+000 - 3+200 Закарпатської області - 15.728,573 тис. грн; капітальний ремонт автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення О 071201 Середнє-Лінці-Шкуратівці-Ракошино км 0+000-23+400 
Закарпастької області - 76.452,494 тис. грн; капітальний ремонт дороги Берегово-Кам'янське (О-07-01-10) 
Закарпатської області - 59.878.710 тис. грн; капітальний ремонт дороги Берегове-Затишне-Кідьош (О-07-01-07) 
Закарпатської області - 20.172,206 тис. грн; капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення 
загального користування О 071001 Свалява-Мукачево, км 0+000-км 8+200 - 24.683,892 тис. грн; капітальний 
ремонт автомобільної дороги загального користування О-07-09-03 Ясіня - Чорна Тиса, км 0+000 - км 7+600 
Рахівського району - 13.398,6 тис. грн; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення О 070110 Берегове - Кам'янське км 19+600-25+300 Закарпатської області - 
14.368,210 тис. грн; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 
значення 0 070704 Червеньово - Великі Лучки - Гать, км 0+000-21+200 - 84.695,85 тис. грн; поточний середній 
ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0 070501 Іршава-Ільниця-Білки-
Великий Раковець-Вільхівка км 0+000 - км 24+800 Закарпатської області - 58.275,339 тис. грн; капітальний 
ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 071207 Ужгород - Демечі, км 
0+000 - 23+300 - 54.094,443 тис. грн; капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О 070303 
Велика Паладь - Заболоття - Держкордон з Румунією км 0+000 - 5+300 Закарпатської області - 20.518,496 тис. 
грн; капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070603 Синевир 
- Колочава - Буштино, км 0+000 - км 17+600 Закарпатської області- 66.474,999 тис. грн; капітальний ремонт 
автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 071206 Підгорб - Сюрте км 0+000-12+200 
Закарпатської області - 32.757, 026 тис. грн; капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 
місцевого значення О 071202 Підгорб-Дубрівка км 0+000-17+200 Закарпатської області - 56.608,317 тис. грн; 
поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С070414 
Верецький перевал - Н.Ворота на ділянці км 0+000 - км 13+213 Закарпатської області. Коригування - 94.082,021 
тис. грн; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 
071002 Свалява - Довге - Липча км 41+422 - км 55+256 Закарпатської області- 79.829,847 тис. грн; капітальний 
ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 071208 Ужгород-Палло км 0+000-
9+500 Закарпатської області - 36.498,9 тис. грн; капітальний ремонт автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення О 070401 Нижні Ворота - Поляна км 0+000-13+388 Закарпатської області - 
61.987,268 тис. грн; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 
значення С070606 Ізки - Верхній Студений на ділянці км 0+000 - км 10+600 Закарпатської області. Коригування 
- 55.878,4 тис. грн; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 
значення О-07-10-02 Свалява - Довге - Липча на ділянці км 1+000 - км 24+500. Коригування - 94.966,368 тис. 
грн; капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 071203 
Шишлівці - КПП "М.Селменці" км 0+000-8+100 Закарпатської області - 32.150,431 тис. грн; поточний середній 
ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070201 В. Березний - Чорноголова 
- Дубриничі км 0+000-29+700 Закарпатської області - 56.170,065 тис. грн; капітальний ремонт автомобільної 
дороги загального користування місцевого значення 0071303 Вишково-Яблунівка-Держкордон з Румунією км 
0+000-9+400 в Закарпатській області - 36.999,889 тис. грн; капітальний ремонт автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення 0071302 Вишково-Ракош-Держкордон з Румунією км 0+000-5+700 в 
Закарпатській області - 11.499 тис. грн; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення О 070301 Теково - Королево - Новоселиця км 0+000-12+300 Закарпатської 
області. Коригування - 65.018,138 тис. грн; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення О 071001 Свалява-Мукачево км 12+474-20+556 Закарпатської області - 
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12.846,719 тис. грн; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 
значення О 070106 Горонглаб-Соловка-Червоне км 0+000-11+100 Закарпатської області - 50.100 тис. грн; 
поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 070712 (Київ - 
Чоп) - Іванівці - Щасливе км 0+000 - 15+300 - 34.579,271 тис. грн; поточний середній ремонт автомобільної 
дороги загального користування місцевого значення О 070705 Об’їзна м. Мукачева км 4+075 - 5+800 
Закарпатської області- 10.506,561 тис. грн; поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого 
значення О -07-09-04 Рахів-Богдан-Луги на ділянці км1+500-км 21+600, Рахівського району Закарпатської 
області. Коригування - 6.309,983 тис. грн; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення С 070507 (Мукачево - Богородчани - Івано - Франківськ - Рогатин - Бібрка - 
Львів) -Мідяниця - Сільце км 0+000- км 5+200 Закарпатської області. Коригування - 10.078,019 тис. грн.

Пропонуємо здійснити реалізацію зазначених видатків за рахунок доходів від збільшення питомої ваги 
надходження до Державного Бюджету у ВВП на 1% та покращення адміністративних доходів. 

-2473- Н.д.Тищенко М.М. (Реєстр.картка №219)
Вирішити питання щодо врахування коштів для будівництва освітньої мережі, реконструкції історико-

культурної спадщини та проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування 
обласного значення Ясінянської територіальної громади, передбачивши видатки на такі об’єкти: будівництво 
загальноосвітньої школи I-III ст. на 500 учнів, с. Кваси, Рахівського району - 40.000 тис. грн; будівництво 
закладу дошкільного освіти в с. Чорна Тиса, Рахівського району, Закарпатської області - 18.885 тис. грн; 
реконструкція незавершеного будівництва адмінбудинку під дитячу школу мистецтв в смт. Ясіня, вул. Миру, 
31 - 13.125.848 тис. грн; капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 
070903 Ясіня-Чорна Тиса км 0+000-7+600 - 46.805.795 тис. грн; капітальний ремонт ділянки дороги Репегів -
Депо, км 1+567-км 4+375 у с. Лазещина Рахівського району - 12.838,83 тис. грн; ремонт (реставраційний) 
пам’ятки архітектури XIX ст. (охор. № 201/1/070040/1) дерев’яної церкви Вознесення Господнього 
(Струківська) в смт. Ясіня Рахівського району Закарпатської області - 11.880.848 тис. грн. 

Відхилено

-2474- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Тячівської міської територіальної громади (код бюджету 07502000000) окрему 

бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Будівництво корпусу Лазівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. в с. Лази, вул. Перемоги, 177 Тячівського району» з обсягом бюджетних 
призначень не менше 63.000 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2475- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Тячівської міської територіальної громади (код бюджету 07502000000) окрему 

бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Реконструкція стадіону по вулиці 
Селянська, 2-А в с. Руське Поле Тячівського району» з обсягом бюджетних призначень не менше 15.300 тис. 
грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2476- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Тячівської міської територіальної громади (код бюджету 07502000000) окрему 

бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Реконструкція каналізаційних очисних 
споруд з будівництвом насосної станції підкачки, каналізаційної насосної станції з вбудованими блоками 
очистки та біоплато доочистки із збільшенням потужності до 2500 м3/добу, розташованих по вул. Борканюка, 
51, м. Тячів Закарпатської області» з обсягом бюджетних призначень не менше 69.800 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2477- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72) Відхилено



стор.   761
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Передбачити для бюджету Тячівської міської територіальної громади (код бюджету 07502000000) окрему 
бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Відновлення пошкоджених 
протипаводкових споруд р. Тиса ПЗ-257 в районі очисних споруд м. Тячів Закарпатської області. Капітальний 
ремонт» з обсягом бюджетних призначень не менше 16.800 тис.грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

-2478- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Тячівської міської територіальної громади (код бюджету 07502000000) окрему 

бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Реконструкція лівобережної 
водозахисної дамби р. Теребля в с. Руське Поле, Тячівського району, Закарпатської області» з обсягом 
бюджетних призначень не менше 157.800 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2479- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Вільховецької сільської територіальної громади (код бюджету 07501000000) 

окрему бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Реконструкція Вільховецько-
Лазівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та 
спортивного залу в с. Вільхівці-Лази» з обсягом бюджетних призначень не менше 25.000 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2480- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Вільховецької сільської територіальної громади (код бюджету 07501000000) 

окрему бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - “Капітальний ремонт 
водозахисної дамби р. Тересва в районі стадіону з облаштуванням зони відпочинку в с. Вільхівці, Тячівського 
району, Закарпатської області” з обсягом бюджетних призначень не менше 10.738,372 тис грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2481- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Вільховецької сільської територіальної громади (код бюджету 07501000000) 

окрему бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Капітальний ремонт дороги у 
с. Вільхівчик, Тячівського району. Коригування» з обсягом бюджетних призначень не менше 25.900,504 тис. 
грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2482- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Тересвянської селищної територіальної громади (код бюджету 07556000000) 

окрему бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Капітальний ремонт, 
енергозбереження, заміна вікон та утеплення будівлі ДНЗ «Веселка» по вул. Народна №71, смт. Тересва, 
Тячівського району» з обсягом бюджетних призначень не менше 6.463 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2483- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Дубівської селищної територіальної громади (код бюджету 07535000000) окрему 

бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Реконструкція скверу по вул. 
Подольського Д. в смт Дубове» з обсягом бюджетних призначень не менше 7.905,551 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 

Відхилено



стор.   762
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

-2484- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Дубівської селищної територіальної громади (код бюджету 07535000000) окрему 

бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Реконструкція дитячого майданчика по 
вул. Подольського Д. в смт Дубове» з обсягом бюджетних призначень не менше 2.645,113 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2485- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Дубівської селищної територіальної громади (код бюджету 07535000000) окрему 

бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Дитячий садок на 100 місць (на 4 групи) 
в с. Калини, Тячівського району» з обсягом бюджетних призначень не менше 24.595,177 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2486- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Дубівської селищної територіальної громади (код бюджету 07535000000) окрему 

бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Реконструкція частини приміщень ДНЗ 
№2 під реабілітаційний центр по вул. Гагаріна №7 а в смт. Дубове Тячівського району» з обсягом бюджетних 
призначень не менше 6.931,576 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2487- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Бедевлянської сільської територіальної громади (код бюджету 07519000000) 

окрему бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Реконструкція будівлі 
Бедевлянської сільської ради по вул. Волошина, 18 в с. Бедевля, Тячівського району, Закарпатської області» з 
обсягом бюджетних призначень не менше 992 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2488- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Усть-Чорнянської селищної територіальної громади (код бюджету 07560000000) 

окрему бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Капітальний ремонт 
автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070602 Колочава-Усть Чорна- Калини-
Бедевля км 15+000-км 29+500» з обсягом бюджетних призначень не менше 216.723,45 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2489- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Солотвинської селищної територіальної громади (код бюджету 07553000000) 

окрему бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту-»Капітальний ремонт 
автомобільної дороги загального користування місцевого значення С070903 Середнє Водяне - Добрік км 1+479 
- км 3+500 Закарпатської області» з обсягом бюджетних призначень не менше 12.289,027 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2490- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Солотвинської селищної територіальної громади (код бюджету 07553000000) 

окрему бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту- Будівництво ЗОШ І-ІІІ ст. с. Біла 
Церква Тячівського району» з обсягом бюджетних призначень не менше 65.273,701 тис. грн.

Відхилено



стор.   763
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

-2491- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Солотвинської селищної територіальної громади (код бюджету 07553000000) 

окрему бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту- «Реконструкція 
Глибокопотіцької ЗОШ І-ІІІ ст. з добудовою спортивного залу та коридору в с. Глибокий Потік по вул. 
Центральна, 74, Тячівського району» з обсягом бюджетних призначень не менше 12.728,909 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2492- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Солотвинської селищної територіальної громади (код бюджету 07553000000) 

окрему бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Дитячий садок на 100 місць в 
с. Глибокий Потік. Будівництво» з обсягом бюджетних призначень не менше 40.000 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2493- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Буштинської селищної територіальної громади (код бюджету 07522000000) 

окрему бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Реконструкція з добудовою 
будівлі роздягальні на стадіоні «Тиса» під спортивний комплекс для всіх видів єдиноборств в смт. Буштино, 
вул. Б. Хмельницького, 109\б Тячівського району» з обсягом бюджетних призначень не менше 18.635 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2494- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Углянської сільської територіальної громади (код бюджету 07558000000) окрему 

бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Будівництво ДНЗ в с. Велика Уголька 
по вулиці без назви \Центральна\, 165 а Тячівського району» з обсягом бюджетних призначень не менше 14.508 
тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2495- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Рахівської міської територіальної громади (код бюджету 07549000000) окрему 

бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Реконструкція очисних споруд по вул. 
Миру, 266 в м. Рахів, Закарпатська область» з обсягом бюджетних призначень не менше 29.355 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2496- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Рахівської міської територіальної громади (код бюджету 07549000000) окрему 

бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Капітальний ремонт будівлі Рахівської 
дитячої музичної школи в м. Рахів по вул. Б. Хмельницького, 2 Закарпатської області» з обсягом бюджетних 
призначень не менше 13.552,672 тис грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2497- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Рахівської міської територіальної громади (код бюджету 07549000000) окрему 

бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту -»Реконструкція з надбудовою корпуса 

Відхилено



стор.   764
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

літ. А Рахівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Рахівської районної ради за адресою: м. Рахів, вул. Миру 26» з обсягом 
бюджетних призначень не менше 14.851,411 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

-2498- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Рахівської міської територіальної громади (код бюджету 07549000000) окрему 

бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Капітальний ремонт фасадів ЗДО №1 
«Сонечко» по вул. Вербник, 8 в м. Рахів Закарпатської області» з обсягом бюджетних призначень не менше 
6.906,464 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2499- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Рахівської міської територіальної громади (код бюджету 07549000000) окрему 

бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Капітальний ремонт даху ЗДО № 1 
«Сонечко» по вул. Вербник, 8 в м. Рахів Закарпатської області» з обсягом бюджетних призначень не менше 
4.220,386 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2500- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Рахівської міської територіальної громади (код бюджету 07549000000) окрему 

бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту -»Районна лікарня (акушерсько-
гінекологічний корпус), м. Рахів - будівництво» з обсягом бюджетних призначень не менше 70.430,999 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2501- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Великобичківської селищної територіальної громади (код бюджету 07525000000) 

окрему бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Реконструкція тротуарів по вул. 
Промисловій (ділянка км 0+000 - км 0+490) у смт. Великий Бичків Рахівського району Закарпатської області» 
з обсягом бюджетних призначень не менше 1.973,086 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2502- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Великобичківської селищної територіальної громади (код бюджету 07525000000) 

окрему бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Капітальний ремонт сільського 
будинку в с. Водиця Рахівського району» з обсягом бюджетних призначень не менше 2.140,448 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2503- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Великобичківської селищної територіальної громади (код бюджету 07525000000) 

окрему бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - Будівництво спортивного 
майданчика Плаюцької ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Водиця, по вул. Калинська, Рахівського району, Закарпатської області» 
з обсягом бюджетних призначень не менше 2.150 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2504- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72) Відхилено



стор.   765
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Передбачити для бюджету Великобичківської селищної територіальної громади (код бюджету 07525000000) 
окрему бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Капітальний ремонт даху ЗДО 
пр. Ріка по вул. Лісова, 5а в с.Верхнє Водяне, Рахівського району» з обсягом бюджетних призначень не менше 
1.120 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

-2505- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Ясінянської селищної територіальної громади (код бюджету 07564000000) 

окрему бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Реконструкція незавершеного 
будівництва адмінбудинку під школу мистецтв в смт.Ясіня, вул.Миру, 31 Рахівського району Закарпатської 
області» з обсягом бюджетних призначень не менше 17.104,634 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2506- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Богданської сільської територіальної громади (код бюджету 07521000000) окрему 

бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - « Капітальний ремонт фасаду будівлі 
закладу дошкільної освіти с.Богдан Богданської сільської ради Рахівського району Закарпатської області» з 
обсягом бюджетних призначень не менше 2.095,298 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2507- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Богданської сільської територіальної громади (код бюджету 07521000000) окрему 

бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Капітальний ремонт будівлі сільського 
клубу в с. Луги будинок № 148, Рахівського району, Закарпатської області» з обсягом бюджетних призначень 
не менше 1.710,188 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2508- Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Передбачити для бюджету Богданської сільської територіальної громади (код бюджету 07521000000) окрему 

бюджетну програму: «Реалізація державного інвестиційного проекту - «Капітальний ремонт вулиці 
комунальної власності в ур. Тищора с. Луги Рахівського району» з обсягом бюджетних призначень не менше 
6.880,168 тис. грн.

Видатки на зазначену бюджетну програму пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 1001010 «Керівництво та управління діяльністю МВС». 

Відхилено

-2509- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 

бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на 
розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. 
грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

Відхилено

2609. 07301200000 Районний бюджет Берегівського району
2610. 07307200000 Районний бюджет Мукачівського району
2611. 07309200000 Районний бюджет Рахівського району
2612. 07311200000 Районний бюджет Тячівського району
2613. 07312200000 Районний бюджет Ужгородського району
2614. 07313200000 Районний бюджет Хустського району



стор.   766
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

2615. 08100000000 Обласний бюджет Запорізької області -2510- Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
Передбачити Міністерству розвитку громад та територій України бюджетну програму «Субвенція з 

державного бюджету бюджету Бердянської міської територіальної громади на здійснення заходів, пов'язаних 
із запобіганням надзвичайної ситуації на напірному трубопроводі по Мелітопольському шосе, від камери 
перемикання КНС №8 до камери перемикання в районі вул. Вроцлавська та реконструкції каналізаційної 
насосної станції (КНС-8) та зовнішніх каналізаційних мереж по Мелітопольському шосе, 78а в м. Бердянськ 
Запорізької області» у сумі 86.958,58 тис. грн за рахунок зменшення видатків споживання за бюджетною 
програмою (КПКВ 3511350) «Обслуговування державного боргу» в структурі видатків Міністерства фінансів 
України на 86.958,58 тис. грн, з відповідним внесенням змін у додаток №3. 

Відхилено

-2511- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)2622
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Передбачити видатки за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету 
Бердянської міської територіальної громади на реконструкцію комплексу будівель та споруд КП «Міський 
Палац спорту» БМР по Мелітопольському шосе, 27 у м. Бердянськ Запорізької області (в тому числі на розробку 
проєктно-кошторисної документації» (визначити Міністерство молоді та спорту України головним 
розпорядником коштів державного бюджету КПКВК 3411000) у сумі 100.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою передбачається за рахунок: зменшення 
видатків за іншими статтями Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з цією 
поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок економічного розвитку в результаті прийняття 
законодавчих ініціатив, поданих народними депутатами фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді України. 

Відхилено



стор.   767
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

-2512- Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
Збільшити видатки за загальним фондом за бюджетною програмою «Додаткові дотації з державного 

бюджету місцевим бюджетам» на 130.700 тис. грн. на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров’я обласному бюджету Запорізької області.

Джерелом покриття таких видатків пропонується визначити збільшення доходів за програмою «Кошти, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк 
України» (КПКВК 21020000). 

Відхилено

-2513- Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
Збільшити для Запорізької області обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, яка 
спрямовується переважно на оплату праці непедагогічного персоналу, закладів освіти та на оплату енергоносіїв 
закладів охорони здоров’я на 130,7 млн. грн.

Джерелом фінансування вищезазначених додаткових витрат можуть бути перевищення доходів 
Національного банку України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету 
на початок року. 

Відхилено

-2514- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У Додатку 6 збільшити видатки міжбюджетних трансфертів на здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я для обласного Запорізької області на 130.700 тис грн, 
що буде спрямовано переважно на оплату праці непедагогічного персоналу, закладів освіти та на оплату 
енергоносіїв закладів охорони здоров’я.

Відхилено



стор.   768
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою передбачається за рахунок: зменшення 
видатків за іншими статтями Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з цією 
поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок економічного розвитку в результаті прийняття 
законодавчих ініціатив, поданих народними депутатами фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді України. 

-2515- Н.д.Штепа С.С. (Реєстр.картка №77)
Збільшити для обласного бюджету Запорізької області обсяг додаткової дотації з державного бюджету на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я на 130,7 
млн грн.

Джерелом покриття зазначених видатків пропонується визначити за рахунок збільшення надходжень на 
КПКВК 21020000 «Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України 
"Про Національний банк України".

Відхилено

-2516- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Збільшити обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для Запорізької області до рівня 
обсягу, передбаченого на 2021 рік з урахуванням індексів зростання заробітної плати та вартості енергоносіїв, 
на 130,7 млн. грн.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, додаткові надходження від приватизації державного майна, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року, а також за рахунок збільшення дохідної частини 
та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через Державний бюджет 2022 року, до рівня 
2021 року. 

Відхилено

-2517- Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
Збільшити видатки за загальним фондом за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» на 50.000 
тис. грн. для закупівлі лінійного прискорювача Комунальному некомерційному підприємству «Запорізький 
регіональний протипухлинний центр».

Джерелом покриття таких видатків пропонується визначити збільшення доходів за програмою «Кошти, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк 
України» (КПКВК 21020000). 

Відхилено

-2518- Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
Передбачити Міністерству молоді та спорту України бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету 

бюджету Бердянської міської територіальної громади на реконструкцію комплексу будівль та споруд КП 
«Міський Палац спорту» БМР по Мелітопольському шосе, 27 у м. Бердянськ Запорізької області (в тому числі 
на розробку проєктно-кошторисної документації)» у сумі 100.000 тис. грн. за рахунок зменшення видатків 
споживання за бюджетною програмою (КПКВ 3511030) «Резервний фонд» в структурі видатків Міністерства 
фінансів України на 100.000 тис. грн. з відповідним внесенням змін у додаток №3. 

Відхилено

-2519- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 

бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Запорізької області на 
розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. 
грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

Відхилено

-2520- Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
Збільшити видатки за загальним фондом за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» на 
212.400 тис. грн. для забезпечення мінімальної потреби функціонування закладів охорони здоров’я Запорізької 

Відхилено
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області.
Джерелом покриття таких видатків пропонується визначити збільшення доходів за програмою «Кошти, що 

перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк 
України» (КПКВК 21020000). 
-2521- Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)

Збільшити для Запорізької області обсяг субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 
системі охорони здоров’я на суму 212,4 млн. грн. для забезпечення мінімальної потреби функціонування 
закладів охорони здоров’я, які не долучені до програми медичних гарантій.

Джерелом фінансування вищезазначених додаткових витрат можуть бути перевищення доходів 
Національного банку України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету 
на початок року. 

Відхилено

-2522- Н.д.Штепа С.С. (Реєстр.картка №77)
Збільшити видатки для місцевих бюджетів Запорізької області субвенції з державного бюджету на 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (код бюджету 08100000000) на 
212,4 млн грн.

Джерелом покриття зазначених видатків пропонується визначити за рахунок збільшення надходжень на 
КПКВК 21020000 «Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України 
"Про Національний банк України".

Відхилено

-2523- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Збільшити для Запорізької області обсяг субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров’я на суму 212,4 млн. грн. для забезпечення мінімальної потреби функціонування 
закладів охорони здоров’я, які не долучені до програми медичних гарантій.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, додаткові надходження від приватизації державного майна, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року, а також за рахунок збільшення дохідної частини 
та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через Державний бюджет 2022 року, до рівня 
2021 року. 

Відхилено

-2524- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Передбачити нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Запорізької 

області для Запорізької обласної клінічної лікарні на придбання медичного обладнання та виробів медичного 
призначення» у сумі 70 млн. грн. (сімдесят мільйонів гривень), встановивши для Міністерства охорони здоров’я 
України видатки розвитку за загальнодержавними видатками та кредитуванням (код 2310000), з внесенням 
відповідних змін до додатків №3 та №6 до законопроекту.

Забезпечення таких видатків пропонується здійснити за рахунок збільшення надходжень державного 
бюджету від податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію 
України товарів, підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої, або зменшення 
видатків на обслуговування державного боргу (код 3511350). 

Відхилено

2616. 08301200000 Районний бюджет Бердянського району
2617. 08302200000 Районний бюджет Василівського району
2618. 08307200000 Районний бюджет Запорізького району
2619. 08310200000 Районний бюджет Мелітопольського 

району
2620. 08314200000 Районний бюджет Пологівського району
2621. 08562000000 Бюджет Запорізької міської територіальної 
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громади
2622. 09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської 

області
-2525- Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)

Встановити видатки розвитку загального фонду державного бюджету за новою бюджетною програмою 
Міністерства фінансів України «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери» (код 3511100) в сумі 364.800,0 
тис. грн., у тому числі на: Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня у с. Боднарів Калуського району - будівництво» 
- 109,9 млн.грн.; «Нове будівництво багатофункціонального спортивного комплексу за адресою: вул. Ринкова 
в м. Калуші Івано-Франківської області» - 140,0 млн.грн.; «Добудова незавершеного будівництва блоків № 1, 
№ 2 (їдальня та спорткорпус) Мединського НВК Галицького району Івано-Франківської області. Нове 
будівництво» - 23,7 млн.грн.; «Реконструкція з добудовою приміщення спортзалу, їдальні, актової зали, 
майстерні та класних кімнат до Кадобнянської гімназії Брошнів-Осадської селищної ради об`єднаної 
територіальної громади Івано-Франківської області» - 61,0 млн.грн.; «Благоустрій території Історико-
меморіального музею ім. Степана Бандери за адресою: с. Старий Угринів, вул. С. Бандери, 48, Калуського 
району Івано-Франківської області. Капітальний ремонт» - 10,0 млн.грн.; «Капітальний ремонт стадіону с. 
Верхня Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади Калуського району Івано-Франківської 
області» - 13, 2 млн.грн.; «Реконструкція парку ім. Р.Шухевича в м.Рогатині» - 7,0 млн.грн. 

Відхилено

-2526- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 

бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на 
розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. 
грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

Відхилено

2623. 09302200000 Районний бюджет Верховинського району
2624. 09306200000 Районний бюджет Калуського району
2625. 09307200000 Районний бюджет Коломийського району
2626. 09308200000 Районний бюджет Косівського району
2627. 09309200000 Районний бюджет Надвірнянського району
2628. 09315200000 Районний бюджет Івано-Франківського 

району
2629. 10100000000 Обласний бюджет Київської області -2527- Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)

Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 
державного бюджету обласному бюджету Київської області на будівництво дитячого садка-школи 1 ступеня на 
180 учнів за адресою: вулиця Шкільна, 6, с.Бобриця, Києво-Святошинського району, Київської області» у сумі 
57.000 тис.грн для Міністерства розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та 
кредитування). 

Відхилено

-2528- Н.д.Дунда О.А. (Реєстр.картка №91)
Передбачити для бюджету Фастівської міської територіальної громади за загальним фондом видатки 

розвитку за новими бюджетними програмами, а саме:
«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на «Реконструкція 

з прибудовою приймального відділення (відділення невідкладних станів) Комунального закладу Фастівської 
міської ради «Фастівська міська лікарня» за адресою: вул. Київська, 57, в м. Фастів, Київська область» у сумі 
223.057 тис.грн.»;

«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на «Капітальний 
ремонт комунального некомерційного підприємства ФМР «Фастівський Центр первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги» з утепленням та заміною вікон, дверей та даху по вул. Київській, 57 в м. Фастові 
Київської області» у сумі 33.870 тис.грн»;

«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на «Капітальний 
ремонт Фастівського НВК ЗОШ І-ІІІ ст. №7-центр військово-патріотичного виховання «Гарт» по вул. 

Відхилено
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Гетьманській, 79а в м.Фастові Київської області» у сумі 40.714 тис.грн»;
«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на «Капітальний 

ремонт НВК «ЛІТ-ЗОШ І-ІІІ ступенів №9» по вул.Шевченка, 51 в м. Фастові Київської області» у сумі 40.020 
тис.грн»;

«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на «Реконструкція 
Парку відпочинку ім. Ю.Гагаріна в м. Фастів Київська області» у сумі 17.000 тис.грн»;

«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на «Створення 
Центру Індустрії 4.0 "FastVision"« у сумі 15.000 тис.грн»;

«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на «Добудова 
вокзального комплексу станції Фастів з організацією Музею Соборності України « у сумі 20.000 тис.грн».

Для збалансування вищезазначених пропозицій пропонуємо збільшити надходження за кодом 21020000 (з 
внесенням відповідних змін до додатку №1 до законопроекту). 

-2529- Н.д.Дунда О.А. (Реєстр.картка №91)
Передбачити для бюджету Бишівської сільської територіальної громади за загальним фондом видатки 

розвитку за новими бюджетними програмами, а саме:
«Субвенція з державного бюджету бюджету Бишівської сільської територіальної громади на придбання 

комунальної техніки: Вакуумна машина (асенізатор): на базі шасі МАЗ-5340 Euro-5, об’ем бочки - 10 куб.м» у 
сумі 2.000 тис.грн»;

«Субвенція з державного бюджету бюджету Бишівської сільської територіальної громади на придбання 
комунальної техніки: Автогідропідйомник: на базі шасі МАЗ-5340С2, висота підйому 28 м» у сумі 2.600 
тис.грн»;

«Субвенція з державного бюджету бюджету Бишівської сільської територіальної громади на придбання 
комунальної техніки: Трактор Беларус-320.4 машина прибиральна МУ-320» у сумі 475 тис.грн»;

«Субвенція з державного бюджету бюджету Бишівської сільської територіальної громади на придбання 
комунальної техніки: Екскаватор-навантажувач бам-2014 (Україна): на базі шасі МТЗ-82.1» у сумі 1.360 
тис.грн»;

«Субвенція з державного бюджету бюджету Бишівської сільської територіальної громади на придбання 
комунальної техніки: ГАЗ 3302 Газель 2021 HDC B22 R33» у сумі 585 тис.грн».

Передбачити для бюджету Фастівської міської територіальної громади за загальним фондом видатки 
розвитку за новими бюджетними програмами, а саме:

«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на капітальний 
ремонт дорожнього покриття по вулиці Свято-Покровська в м.Фастів Київської області» у сумі 13.985 тис.грн.»;

«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на придбання 
обладнання та програмного забезпечення для облаштування системи «Поліклініка без черг» для КНП ФМР 
«Фастівська ЦРЛ» у сумі 620 тис.грн»;

«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на «Капітальний 
ремонт покрівлі ДЮСШ управління освіти по вул. Т.Шевченка, 39, м.Фастів, Київська область» у сумі 10.392 
тис.грн»;

«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на капітальний 
ремонт дорожнього покриття по вулиці Соборна в м.Фастів Київської області» у сумі 34.550 тис.грн»;

«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на капітальний 
ремонт дорожнього покриття по вулиці Льва Толстого в м.Фастів Київської області» у сумі 9.487 тис. грн»;

«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на капітальний 
ремонт дорожнього покриття по вулиці Зигмунда Козара в м.Фастів Київської області» у сумі 6.365 тис.грн»;

«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на капітальний 
ремонт дорожнього покриття по вулиці Бишівська в м.Фастів Київської області» у сумі 5.461 тис.грн»;

«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на капітальний 
ремонт дорожнього покриття по вулиці Героїв танкістів в м.Фастів Київської області» у сумі 8.592 тис.грн»;

«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на капітальний 

Відхилено
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ремонт дорожнього покриття по вулиці Козацької Слави в м.Фастів Київської області» у сумі 22.839 тис.грн»;
«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на капітальний 

ремонт дорожнього покриття по вулиці Галафеєва в м.Фастів Київської області» у сумі 16.308 тис.грн»;
«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на капітальний 

ремонт дорожнього покриття по вулиці Ярослава Мудрого в м.Фастів Київської області» у сумі 13.966 тис.грн»;
«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на капітальний 

ремонт дорожнього покриття по вулиці Кільцева в м.Фастів Київської області» у сумі 2.983 тис.грн»;
«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на капітальний 

ремонт дорожнього покриття по вулиці Зарічна в м.Фастів Київської області» у сумі 9.744 тис.грн»;
«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на капітальний 

ремонт (санація) адміністративної будівлі виконавчого комітету Фастівської міської ради, Київської обл., 
м.Фастів, пл.Соборна, 1» у сумі 8.234,983 тис.грн.»;

«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на «Реконструкція 
водопровідної мережі ДУ 300мм від вул. Галафеєва до ПНС вул. Транспортна, 1а, м. Фастів, Київської області» 
у сумі 10.395 тис.грн»;

«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на «Будівництво 
резервуару питної води об’ємом 3000м2 водоочисної станції в м. Фастів Київської області» у сумі 26.830 тис. 
грн»;

«Субвенція з державного бюджету бюджету Фастівської міської територіальної громади на «Реконструкція 
водопровідної мережі діаметром 500мм від перехрестя вулиць Свято-Покровської-Зарічна-Пушкіна до 
перехрестя вулиць Соборна-Г.танкістів з улаштуванням дюкера в дві мережі Ду300мм через річку Унава» у 
сумі 29.817 тис. грн»

Для збалансування вищезазначених пропозицій пропонуємо збільшити надходження за кодом 21020000 (з 
внесенням відповідних змін до додатку №1 до законопроекту). 

-2530- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 

бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Київської області на розбудову 
та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн. для 
Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

Відхилено

-2531- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
Передбачити нову субвенцію з державного бюджету на реалізацію проекту "Будівництво лінії вуличного 

освітлення в смт. Коцюбинське Бучанського району Київської області по вул. Пономарьова від буд. № 18-А до 
просп. Академіка Палладіна в м. Київ" в обсязі 996 тис. грн.

Джерелом фінансування відповідних додаткових витрат загальним обсягом 3.469.000 тис. грн пропоную 
визначити перевищення доходів Національного банку України, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2532- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
Передбачити нову субвенцію з державного бюджету на реалізацію проекту "Реконструкція мереж 

теплопостачання по вул. Пономарьова в смт. Коцюбинське Бучанського району Київської області" в обсязі 
4.922,361 тис. грн.

Джерелом фінансування відповідних додаткових витрат загальним обсягом 3.469.000 тис. грн пропоную 
визначити перевищення доходів Національного банку України, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2533- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
Передбачити нову субвенцію з державного бюджету на реалізацію проекту "Добудова корпусу закладу 

загальної середньої освіти Коцюбинської селищної ради (школа) за адресою: вул. Пономарьова, 6/4 в смт. 
Коцюбинське Бучанського району Київської області" в обсязі 60.000 тис. грн.

Відхилено
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Джерелом фінансування відповідних додаткових витрат загальним обсягом 3.469.000 тис. грн пропоную 
визначити перевищення доходів Національного банку України, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

-2534- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
Передбачити нову субвенцію з державного бюджету на реалізацію проекту "Будівництво вулиці загального 

значення безперервного руху від вул. Залізнична, 7 до межі смт. Коцюбинське Бучанського району Київської 
області з подовженням до проспекту Академіка Палладіна в м. Київ" в обсязі 46.205,318 тис. грн.

Джерелом фінансування відповідних додаткових витрат загальним обсягом 3.469.000 тис. грн пропоную 
визначити перевищення доходів Національного банку України, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2535- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
Передбачити нову субвенцію з державного бюджету на реалізацію проекту "Будівництво тротуару та 

облаштування велодоріжки в смт. Коцюбинське Бучанського району Київської області по вул. Пономарьова від 
буд. № 18-А до просп. Академіка Палладіна в м. Київ" в обсязі 6.160 тис. грн.

Джерелом фінансування відповідних додаткових витрат загальним обсягом 3.469.000 тис. грн пропоную 
визначити перевищення доходів Національного банку України, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2536- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
Передбачити нову субвенцію з державного бюджету на реалізацію проекту "Реконструкція мереж 

теплопостачання по вул. Доківська та Пономарьова в смт. Коцюбинське Бучанського району Київської області" 
в обсязі 4.995,547 тис. грн.

Джерелом фінансування відповідних додаткових витрат загальним обсягом 3.469.000 тис. грн пропоную 
визначити перевищення доходів Національного банку України, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2537- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
Передбачити нову субвенцію з державного бюджету на реалізацію проекту "Будівництво льодової арени по 

вул. Північна, 79-Г в м. Ірпінь Бучанського району Київської області" в обсязі 177.000 тис. грн.
Джерелом фінансування відповідних додаткових витрат загальним обсягом 3.469.000 тис. грн пропоную 

визначити перевищення доходів Національного банку України, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2538- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
Передбачити нову субвенцію з державного бюджету на реалізацію проекту "Будівництво станції 

знезалізнення по вул. Кричевського в м. Ірпінь, Київська область" в обсязі 13.223,765 тис. грн.
Джерелом фінансування відповідних додаткових витрат загальним обсягом 3.469.000 тис. грн пропоную 

визначити перевищення доходів Національного банку України, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2539- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
Передбачити нову субвенцію з державного бюджету на реалізацію проекту "Реконструкція будівлі ДНЗ № 

2 «Веснянка» (ясла-садок) по вул. Полтавська, 5 в м. Ірпінь, Київська область" в обсязі 86.960,105 тис. грн.
Джерелом фінансування відповідних додаткових витрат загальним обсягом 3.469.000 тис. грн пропоную 

визначити перевищення доходів Національного банку України, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2540- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
Передбачити нову субвенцію з державного бюджету на реалізацію проекту "Будівництво автомобільної 

дороги від вул. Шкільна в с. Козинці до вул. Шкільна в с. Михайлівка-Рубежівка Бучанського району Київської 

Відхилено
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області" в обсязі 84.000 тис. грн.
Джерелом фінансування відповідних додаткових витрат загальним обсягом 3.469.000 тис. грн пропоную 

визначити перевищення доходів Національного банку України, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

-2541- Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
Передбачити видатки на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я бюджету Гостомельської селищної територіальної 
громади (10539000000) у обсязі 16.000 тис. грн (збільшивши на таку суму загальний обсяг субвенції).

Джерелом додаткових витрат можуть бути надходження від сплати акцизного податку з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів (продукції) (код 14030000 у Додатку №1). 

Відхилено

-2542- Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
Передбачити нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету міському бюджету Броварської 

міської територіальної громади на придбання медичного обладнання для КОМУНАЛЬНОГО 
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» у сумі 30 млн грн 
(тридцять мільйонів гривень), встановивши для Міністерства охорони здоров’я України видатки розвитку за 
загальнодержавними видатками та кредитуванням (код 2310000), з внесенням відповідних змін до додатків № 
3 та № 6 до законопроекту.

Забезпечення таких видатків пропонується здійснити за рахунок зменшення видатків на обслуговування 
державного боргу (КПКВК 3511350). 

Відхилено

-2543- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Збільшити видатки розвитку за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному 

бюджету Київської області на будівництво закладу загальної середньої освіти на 1700 місць на м-н 3 у м. 
Обухові Київської області на 448.000 тис. грн (з уточненням відповідних підсумкових показників у цьому 
додатку та статті 1 законопроекту).

Джерелом фінансування додаткових витрат у загальному розмірі 448 млн грн можуть бути перевищення 
доходів Національного банку України, залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету 
на початок року, а також за рахунок збільшення дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, 
що розподіляється через Державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Відхилено

2630. 10302200000 Районний бюджет Білоцерківського району
2631. 10304200000 Районний бюджет Бориспільського району
2632. 10306200000 Районний бюджет Броварського району
2633. 10308200000 Районний бюджет Вишгородського району
2634. 10316200000 Районний бюджет Обухівського району
2635. 10324200000 Районний бюджет Фастівського району
2636. 10325200000 Районний бюджет Бучанського району
2637. 10562000000 Бюджет Славутицької міської 

територіальної громади
-2544- Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Мотовиловець А.В. (Реєстр.картка №315)

У Додатку №6 збільшити розмір додаткової дотації бюджету Славутицької міської територіальної громади 
код 10562000000 на 114.380,7 тис. грн до 144.380,7 тис. грн. 

Відхилено

-2545- Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Мотовиловець А.В. (Реєстр.картка №315)

Додаток №6 доповнити субвенцією з загального фонду бюджету Славутицької міської територіальної 
громади код 10562000000 на реконструкцію каналізаційно-очисних споруд м. Славутич у розмірі 40.000 тис. 
грн. 

Відхилено
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2638. 11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області -2546- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 

бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Кіровоградської області на 
розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. 
грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

Відхилено

2639. 11304200000 Районний бюджет Голованівського району
2640. 11308200000 Районний бюджет Кропивницького району
2641. 11314200000 Районний бюджет Новоукраїнського району
2642. 11316200000 Районний бюджет Олександрійського 

району
2643. 12100000000 Обласний бюджет Луганської області -2547- Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)

передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 
державного бюджету обласному бюджету Луганської області на будівництво спортивної споруди зі штучним 
льодом у 73 мікрорайоні м. Сєвєродонецька Луганської області» у сумі 100.000 тис. грн для Міністерства молоді 
та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування). 

Відхилено

-2548- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 

бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Луганської області на 
розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. 
грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

Відхилено

2644. 12313200000 Районний бюджет Сватівського району
2645. 12316200000 Районний бюджет Старобільського району
2646. 12318200000 Районний бюджет Сєвєродонецького 

району
2647. 12319200000 Районний бюджет Щастинського району
2648. 13100000000 Обласний бюджет Львівської області -2549- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)

Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 
бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на 
розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. 
грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

Відхилено

-2550- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
За КПКВК 3511060 «Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» збільшити для 

обласного бюджету Львівської області на 875.127,5 тис грн і встановити в обсязі 1.050.153 тис.грн.
Збільшити на відповідну суму доходи державного бюджету від надходжень податку на додану вартість з 

ввезених на митну території України товарів (код 14070000) 

Відхилено

-2551- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах на 

послуги тепло-, водопостачання і водовідведення, потреба для Львівської області 1.270.000 тис. грн (головний 
розпорядник коштів Мінрегіон); 

Відхилено

-2552- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах на 

послуги тепло-, водопостачання і водовідведення, потреба для Львівської області 1.270.000 тис. грн (головний 
розпорядник коштів Мінрегіон); 

Відхилено

-2553- Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415) Відхилено
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Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах на 
послуги тепло-, водопостачання і водовідведення, потреба для Львівської області 1.270.000 тис. грн (головний 
розпорядник коштів Мінрегіон).
-2554- Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)

Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах на 
послуги тепло-, водопостачання і водовідведення, потреба для Львівської області 1.270.000 тис. грн (головний 
розпорядник коштів Мінрегіон)

Відхилено

-2555- Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах на 

послуги тепло-, водопостачання і водовідведення, потреба для Львівської області 1.270.000 тис. грн (головний 
розпорядник коштів Мінрегіон).

Відхилено

-2556- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах на 

послуги тепло-, водопостачання і водовідведення, потреба для Львівської області 1.270.000 тис. грн (головний 
розпорядник коштів Мінрегіон).

Джерелом додаткових видатків можуть бути податкові надходження, доходи НБУ, а також залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок календарного року. 

Відхилено

-2557- Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах на 

послуги тепло-, водопостачання і водовідведення, потреба для Львівської області 1.270.000 тис. грн (головний 
розпорядник коштів Мінрегіон).

Відхилено

-2558- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах на 

послуги тепло-, водопостачання і водовідведення, потреба для Львівської області 1.270.000 тис. грн (головний 
розпорядник коштів Мінрегіон);

Збільшити на відповідну суму доходи державного бюджету від надходжень податку на додану вартість з 
ввезених на митну території України товарів (код 14070000).

Відхилено

-2559- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Цифри «16.895,2» замінити цифрами «210.280» за субвенцією на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 
підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа

Відхилено

-2560- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
Цифри «16.895,2» замінити цифрами «210.280» за субвенцією на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 
підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа

Відхилено

-2561- Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
Цифри «16.895,2» замінити цифрами «210.280» за субвенцією на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 
підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа

Відхилено

-2562- Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
Цифри «16.895,2» замінити цифрами «210.280» за субвенцією на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 
підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

Відхилено
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піклування, осіб з їх числа

-2563- Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
Цифри «16.895,2» замінити цифрами «210.280» за субвенцією на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 
підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа

Відхилено

-2564- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
Цифри «16.895,2» замінити цифрами «210.280» за субвенцією на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 
підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа

Джерелом додаткових видатків можуть бути податкові надходження, доходи НБУ, а також залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок календарного року. 

Відхилено

-2565- Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
Цифри «16.895,2» замінити цифрами «210.280» за субвенцією на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 
підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа

Відхилено

-2566- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
Цифри «16.895,2» замінити цифрами «210.280» за субвенцією на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 
підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа

Збільшити на відповідну суму доходи державного бюджету від надходжень податку на додану вартість з 
ввезених на митну території України товарів (код 14070000) 

Відхилено

-2567- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на розвиток 

спортивної інфраструктури, у тому числі реконструкцію, будівельно-ремонтні роботи об`єктів закладів 
фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток резервного спорту, льодових палаців/арен та стадіонів 
у сумі 444.000,0 тис. грн; 

Відхилено

-2568- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на розвиток 

спортивної інфраструктури, у тому числі реконструкцію, будівельно-ремонтні роботи об`єктів закладів 
фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток резервного спорту, льодових палаців/арен та стадіонів 
у сумі 444.000,0 тис. грн; 

Відхилено

-2569- Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на розвиток 

спортивної інфраструктури, у тому числі реконструкцію, будівельно-ремонтні роботи об`єктів закладів 
фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток резервного спорту, льодових палаців/арен та стадіонів 
у сумі 444.000,0 тис. грн; 

Відхилено

-2570- Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на розвиток 

спортивної інфраструктури, у тому числі реконструкцію, будівельно-ремонтні роботи об`єктів закладів 
фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток резервного спорту, льодових палаців/арен та стадіонів 

Відхилено
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у сумі 444.000,0 тис. грн; 

-2571- Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на розвиток 

спортивної інфраструктури, у тому числі реконструкцію, будівельно-ремонтні роботи об`єктів закладів 
фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток резервного спорту, льодових палаців/арен та стадіонів 
у сумі 444.000,0 тис. грн; 

Відхилено

-2572- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на розвиток 

спортивної інфраструктури, у тому числі реконструкцію, будівельно-ремонтні роботи об`єктів закладів 
фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток резервного спорту, льодових палаців/арен та стадіонів 
у сумі 444.000,0 тис. грн;

Джерелом додаткових видатків можуть бути податкові надходження, доходи НБУ, а також залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок календарного року. 

Відхилено

-2573- Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на розвиток 

спортивної інфраструктури, у тому числі реконструкцію, будівельно-ремонтні роботи об`єктів закладів 
фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток резервного спорту, льодових палаців/арен та стадіонів 
у сумі 444.000,0 тис. грн; 

Відхилено

-2574- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на розвиток 

спортивної інфраструктури, у тому числі реконструкцію, будівельно-ремонтні роботи об`єктів закладів 
фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток резервного спорту, льодових палаців/арен та стадіонів 
у сумі 444.000,0 тис. грн;

Збільшити на відповідну суму доходи державного бюджету від надходжень податку на додану вартість з 
ввезених на митну території України товарів (код 14070000) 

Відхилено

-2575- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла окремим 

категоріям громадян Львівської області згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" - 10.000 тис.грн (головний розпорядник коштів 
Мінсоцполітика) 

Відхилено

-2576- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла окремим 

категоріям громадян Львівської області згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" - 10.000 тис.грн (головний розпорядник коштів 
Мінсоцполітика) 

Відхилено

-2577- Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла окремим 

категоріям громадян Львівської області згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" - 10.000 тис.грн (головний розпорядник коштів 
Мінсоцполітика) 

Відхилено

-2578- Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла окремим 

категоріям громадян Львівської області згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" - 10.000 тис.грн (головний розпорядник коштів 

Відхилено



стор.   779
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Мінсоцполітика) 

-2579- Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла окремим 

категоріям громадян Львівської області згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" - 10.000 тис.грн (головний розпорядник коштів 
Мінсоцполітика) 

Відхилено

-2580- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла окремим 

категоріям громадян Львівської області згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" - 10.000 тис.грн (головний розпорядник коштів 
Мінсоцполітика)

Джерелом додаткових видатків можуть бути податкові надходження, доходи НБУ, а також залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок календарного року. 

Відхилено

-2581- Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла окремим 

категоріям громадян Львівської області згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" - 10.000 тис.грн (головний розпорядник коштів 
Мінсоцполітика) 

Відхилено

-2582- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла окремим 

категоріям громадян Львівської області згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" - 10.000 тис.грн (головний розпорядник коштів 
Мінсоцполітика)

Збільшити на відповідну суму доходи державного бюджету від надходжень податку на додану вартість з 
ввезених на митну території України товарів (код 14070000) 

Відхилено

-2583- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на виконання 

ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування - 3.500.000 тис. грн. (головний 
розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг)

З метою виконання запланованих ремонтних робіт у повному обсязі та забезпечення належного виконання 
масштабного проекту «Велике будівництво» в частині розбудови автомобільних доріг загального користування 
Львівської області, покращення дорожньо-транспортної інфраструктури та умови життя населення, а також 
підвищення інвестиційної привабливості регіону у 2022 році для Львівщини

Відхилено

-2584- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на виконання 

ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування - 3.500.000 тис. грн. (головний 
розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг)

З метою виконання запланованих ремонтних робіт у повному обсязі та забезпечення належного виконання 
масштабного проекту «Велике будівництво» в частині розбудови автомобільних доріг загального користування 
Львівської області, покращення дорожньо-транспортної інфраструктури та умови життя населення, а також 
підвищення інвестиційної привабливості регіону у 2022 році для Львівщини

Відхилено

-2585- Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на виконання 

ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування - 3.500.000 тис. грн. (головний 
розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг)

Відхилено



стор.   780
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

З метою виконання запланованих ремонтних робіт у повному обсязі та забезпечення належного виконання 
масштабного проекту «Велике будівництво» в частині розбудови автомобільних доріг загального користування 
Львівської області, покращення дорожньо-транспортної інфраструктури та умови життя населення, а також 
підвищення інвестиційної привабливості регіону у 2022 році для Львівщини

-2586- Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на виконання 

ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування - 3.500.000 тис. грн. (головний 
розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг)

З метою виконання запланованих ремонтних робіт у повному обсязі та забезпечення належного виконання 
масштабного проекту «Велике будівництво» в частині розбудови автомобільних доріг загального користування 
Львівської області, покращення дорожньо-транспортної інфраструктури та умови життя населення, а також 
підвищення інвестиційної привабливості регіону у 2022 році для Львівщини

Відхилено

-2587- Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на виконання 

ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування - 3.500.000 тис. грн. (головний 
розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг)

З метою виконання запланованих ремонтних робіт у повному обсязі та забезпечення належного виконання 
масштабного проекту «Велике будівництво» в частині розбудови автомобільних доріг загального користування 
Львівської області, покращення дорожньо-транспортної інфраструктури та умови життя населення, а також 
підвищення інвестиційної привабливості регіону у 2022 році для Львівщини

Відхилено

-2588- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на виконання 

ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування - 3.500.000 тис. грн. (головний 
розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг)

З метою виконання запланованих ремонтних робіт у повному обсязі та забезпечення належного виконання 
масштабного проекту «Велике будівництво» в частині розбудови автомобільних доріг загального користування 
Львівської області, покращення дорожньо-транспортної інфраструктури та умови життя населення, а також 
підвищення інвестиційної привабливості регіону у 2022 році для Львівщини

Джерелом додаткових видатків можуть бути податкові надходження, доходи НБУ, а також залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок календарного року. 

Відхилено

-2589- Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на виконання 

ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування - 3.500.000 тис. грн. (головний 
розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг)

З метою виконання запланованих ремонтних робіт у повному обсязі та забезпечення належного виконання 
масштабного проекту «Велике будівництво» в частині розбудови автомобільних доріг загального користування 
Львівської області, покращення дорожньо-транспортної інфраструктури та умови життя населення, а також 
підвищення інвестиційної привабливості регіону у 2022 році для Львівщини

Відхилено

-2590- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на виконання 

ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування - 3.500.000 тис. грн. (головний 
розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг)

З метою виконання запланованих ремонтних робіт у повному обсязі та забезпечення належного виконання 
масштабного проекту «Велике будівництво» в частині розбудови автомобільних доріг загального користування 
Львівської області, покращення дорожньо-транспортної інфраструктури та умови життя населення, а також 
підвищення інвестиційної привабливості регіону у 2022 році для Львівщини

Збільшити на відповідну суму доходи державного бюджету від надходжень податку на додану вартість з 

Відхилено
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ввезених на митну території України товарів (код 14070000) 

-2591- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на здійснення заходів 

із відновлення мостів на автомобільних дорогах загального користування - 500.000 тис. грн. (головний 
розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг) 

Відхилено

-2592- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на здійснення заходів 

із відновлення мостів на автомобільних дорогах загального користування - 500.000 тис. грн. (головний 
розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг) 

Відхилено

-2593- Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на здійснення заходів 

із відновлення мостів на автомобільних дорогах загального користування - 500.000 тис. грн. (головний 
розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг) 

Відхилено

-2594- Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на здійснення заходів 

із відновлення мостів на автомобільних дорогах загального користування - 500.000 тис. грн. (головний 
розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг) 

Відхилено

-2595- Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на здійснення заходів 

із відновлення мостів на автомобільних дорогах загального користування - 500.000 тис. грн. (головний 
розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг) 

Відхилено

-2596- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на здійснення заходів 

із відновлення мостів на автомобільних дорогах загального користування - 500.000 тис. грн. (головний 
розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг)

Джерелом додаткових видатків можуть бути податкові надходження, доходи НБУ, а також залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок календарного року. 

Відхилено

-2597- Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на здійснення заходів 

із відновлення мостів на автомобільних дорогах загального користування - 500.000 тис. грн. (головний 
розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг) 

Відхилено

-2598- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області на здійснення заходів 

із відновлення мостів на автомобільних дорогах загального користування - 500.000 тис. грн. (головний 
розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг)

Збільшити на відповідну суму доходи державного бюджету від надходжень податку на додану вартість з 
ввезених на митну території України товарів (код 14070000) 

Відхилено

-2599- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію Державної програми 

розвитку регіону Українських Карпат на 2020-2022 роки, в частині ремонту автомобільних доріг для Львівської 
області - 16.700.000 тис. грн. (головний розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг) 

Відхилено

-2600- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію Державної програми 

Відхилено



стор.   782
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

розвитку регіону Українських Карпат на 2020-2022 роки, в частині ремонту автомобільних доріг для Львівської 
області - 16.700.000 тис. грн. (головний розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг) 

-2601- Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію Державної програми 

розвитку регіону Українських Карпат на 2020-2022 роки, в частині ремонту автомобільних доріг для Львівської 
області - 16.700.000 тис. грн. (головний розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг) 

Відхилено

-2602- Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію Державної програми 

розвитку регіону Українських Карпат на 2020-2022 роки, в частині ремонту автомобільних доріг для Львівської 
області - 16.700.000 тис. грн. (головний розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг) 

Відхилено

-2603- Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію Державної програми 

розвитку регіону Українських Карпат на 2020-2022 роки, в частині ремонту автомобільних доріг для Львівської 
області - 16.700.000 тис. грн. (головний розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг) 

Відхилено

-2604- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію Державної програми 

розвитку регіону Українських Карпат на 2020-2022 роки, в частині ремонту автомобільних доріг для Львівської 
області - 16.700.000 тис. грн. (головний розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг)

Джерелом додаткових видатків можуть бути податкові надходження, доходи НБУ, а також залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок календарного року. 

Відхилено

-2605- Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію Державної програми 

розвитку регіону Українських Карпат на 2020-2022 роки, в частині ремонту автомобільних доріг для Львівської 
області - 16.700.000 тис. грн. (головний розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг) 

Відхилено

-2606- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію Державної програми 

розвитку регіону Українських Карпат на 2020-2022 роки, в частині ремонту автомобільних доріг для Львівської 
області - 16.700.000 тис. грн. (головний розпорядник коштів Державне агентство автомобільних доріг)

Збільшити на відповідну суму доходи державного бюджету від надходжень податку на додану вартість з 
ввезених на митну території України товарів (код 14070000) 

Відхилено

-2607- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Передбачити нову бюджетну програму "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності" для Львівської області у обсязі 887.000 тис. грн. 
(головний розпорядник коштів міністерство захисту довкілля та природних ресурсів) 

Відхилено

-2608- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
Передбачити нову бюджетну програму "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності" для Львівської області у обсязі 887.000 тис. грн. 
(головний розпорядник коштів міністерство захисту довкілля та природних ресурсів) 

Відхилено

-2609- Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
Передбачити нову бюджетну програму "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності" для Львівської області у обсязі 887.000 тис. грн. 
(головний розпорядник коштів міністерство захисту довкілля та природних ресурсів) 

Відхилено

-2610- Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419) Відхилено



стор.   783
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Передбачити нову бюджетну програму "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності" для Львівської області у обсязі 887.000 тис. грн. 
(головний розпорядник коштів міністерство захисту довкілля та природних ресурсів) 

-2611- Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
Передбачити нову бюджетну програму "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності" для Львівської області у обсязі 887.000 тис. грн. 
(головний розпорядник коштів міністерство захисту довкілля та природних ресурсів) 

Відхилено

-2612- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
Передбачити нову бюджетну програму "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності" для Львівської області у обсязі 887.000 тис. грн. 
(головний розпорядник коштів міністерство захисту довкілля та природних ресурсів)

Джерелом додаткових видатків можуть бути податкові надходження, доходи НБУ, а також залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок календарного року. 

Відхилено

-2613- Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
Передбачити нову бюджетну програму "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності" для Львівської області у обсязі 887.000 тис. грн. 
(головний розпорядник коштів міністерство захисту довкілля та природних ресурсів) 

Відхилено

-2614- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
Передбачити нову бюджетну програму "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності" для Львівської області у обсязі 887.000 тис. грн. 
(головний розпорядник коштів міністерство захисту довкілля та природних ресурсів)

Збільшити на відповідну суму доходи державного бюджету від надходжень податку на додану вартість з 
ввезених на митну території України товарів (код 14070000) 

Відхилено

-2615- Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)

Збільшити Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України (код 2700000) плановий обсяг 
асигнувань на 887.000 тис. грн., передбачивши нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності у Львівській області, у зв’язку із 
необхідністю завершення будівництва та реконструкції низки об’єктів природоохоронного спрямування, а 
також збільшити відповідні арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань головного розпорядника 
бюджетних коштів.

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань за викладеними пропозиціями можуть бути 
податкові надходження, акцизи, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року. З урахуванням зазначеного, передбачити відповідні зміни до статті 1 проекту Закону 
«Про Державний бюджет України на 2022 рік». 

Відхилено

-2616- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Передбачити субвенцію з державного бюджету на завершення будівництва підвідних газопроводів 

розпочатих НАК «Нафтогаз України», для Львівської області в сумі 40,5 млн грн. (головний розпорядник 
коштів Міністерство енергетики) 

Відхилено



стор.   784
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

-2617- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
Передбачити субвенцію з державного бюджету на завершення будівництва підвідних газопроводів 

розпочатих НАК «Нафтогаз України», для Львівської області в сумі 40,5 млн грн. (головний розпорядник 
коштів Міністерство енергетики) 

Відхилено

-2618- Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
Передбачити субвенцію з державного бюджету на завершення будівництва підвідних газопроводів 

розпочатих НАК «Нафтогаз України», для Львівської області в сумі 40,5 млн грн. (головний розпорядник 
коштів Міністерство енергетики) 

Відхилено

-2619- Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
Передбачити субвенцію з державного бюджету на завершення будівництва підвідних газопроводів 

розпочатих НАК «Нафтогаз України», для Львівської області в сумі 40,5 млн грн. (головний розпорядник 
коштів Міністерство енергетики) 

Відхилено

-2620- Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
Передбачити субвенцію з державного бюджету на завершення будівництва підвідних газопроводів 

розпочатих НАК «Нафтогаз України», для Львівської області в сумі 40,5 млн грн. (головний розпорядник 
коштів Міністерство енергетики) 

Відхилено

-2621- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
Передбачити субвенцію з державного бюджету на завершення будівництва підвідних газопроводів 

розпочатих НАК «Нафтогаз України», для Львівської області в сумі 40,5 млн грн. (головний розпорядник 
коштів Міністерство енергетики)

Джерелом додаткових видатків можуть бути податкові надходження, доходи НБУ, а також залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок календарного року. 

Відхилено

-2622- Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
Передбачити субвенцію з державного бюджету на завершення будівництва підвідних газопроводів 

розпочатих НАК «Нафтогаз України», для Львівської області в сумі 40,5 млн грн. (головний розпорядник 
коштів Міністерство енергетики) 

Відхилено

-2623- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
Передбачити субвенцію з державного бюджету на завершення будівництва підвідних газопроводів 

розпочатих НАК «Нафтогаз України», для Львівської області в сумі 40,5 млн грн. (головний розпорядник 
коштів Міністерство енергетики)

Збільшити на відповідну суму доходи державного бюджету від надходжень податку на додану вартість з 
ввезених на митну території України товарів (код 14070000) 

Відхилено

-2624- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Передбачити за КПКВК 2311510 «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області 

на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася за придбане у 2012 році медичне обладнання 
(мамографічне, рентгенологічне та апарати ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва"- у обсязі 
14.871,7 тис.грн. (головний розпорядник коштів Міністерство охорони здоров’я) 

Відхилено

-2625- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
Передбачити за КПКВК 2311510 «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області 

на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася за придбане у 2012 році медичне обладнання 
(мамографічне, рентгенологічне та апарати ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва"- у обсязі 
14.871,7 тис.грн. (головний розпорядник коштів Міністерство охорони здоров’я) 

Відхилено

-2626- Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
Передбачити за КПКВК 2311510 «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області 

Відхилено



стор.   785
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася за придбане у 2012 році медичне обладнання 
(мамографічне, рентгенологічне та апарати ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва"- у обсязі 
14.871,7 тис.грн. (головний розпорядник коштів Міністерство охорони здоров’я) 

-2627- Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
Передбачити за КПКВК 2311510 «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області 

на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася за придбане у 2012 році медичне обладнання 
(мамографічне, рентгенологічне та апарати ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва"- у обсязі 
14.871,7 тис.грн. (головний розпорядник коштів Міністерство охорони здоров’я) 

Відхилено

-2628- Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
Передбачити за КПКВК 2311510 «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області 

на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася за придбане у 2012 році медичне обладнання 
(мамографічне, рентгенологічне та апарати ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва"- у обсязі 
14.871,7 тис.грн. (головний розпорядник коштів Міністерство охорони здоров’я) 

Відхилено

-2629- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
Передбачити за КПКВК 2311510 «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області 

на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася за придбане у 2012 році медичне обладнання 
(мамографічне, рентгенологічне та апарати ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва"- у обсязі 
14.871,7 тис.грн. (головний розпорядник коштів Міністерство охорони здоров’я)

Джерелом додаткових видатків можуть бути податкові надходження, доходи НБУ, а також залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок календарного року. 

Відхилено

-2630- Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
Передбачити за КПКВК 2311510 «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області 

на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася за придбане у 2012 році медичне обладнання 
(мамографічне, рентгенологічне та апарати ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва"- у обсязі 
14.871,7 тис.грн. (головний розпорядник коштів Міністерство охорони здоров’я) 

Відхилено

-2631- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
Передбачити за КПКВК 2311510 «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області 

на завершення розрахунків за придбане у 2012 році медичне обладнання (мамографічне, рентгенологічне та 
апарати ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва"- у обсязі 14.871,7 тис.грн. (головний 
розпорядник коштів Міністерство охорони здоров’я)

Збільшити на відповідну суму доходи державного бюджету від надходжень податку на додану вартість з 
ввезених на митну території України товарів (код 14070000) 

Відхилено

-2632- Н.д.Мезенцева М.С. (Реєстр.картка №168)
Передбачити цільові видатки у сумі 14,9 млн. грн за новою бюджетною програмою «Субвенція з 

державного бюджету обласному бюджету Львівської області на погашення кредиторської заборгованості, що 
утворилася за придбане у 2021 році медичне обладнання (мамографічне, рентгенологічне та апарати 
ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва». Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок 
збільшення показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а саме доходів від податку на 
прибуток підприємств, податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), митних 
платежів. 

Відхилено

-2633- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)

Передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на погашення 
кредиторської заборгованості, що утворилася за придбане у 2012 році медичне обладнання (мамографічне, 
рентгенологічне та апарати ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва (КПКВК 2311510) у сумі 

Відхилено



стор.   786
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

14.871,1 тис. грн визначивши головним розпорядником коштів Міністерство охорони здоров’я України. 
-2634- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)

Цифри «144.100,8» замінити цифрами «217.100,8», збільшивши на 73,0 млн.грн. обсяг субвенції для 
Львівської області та за кодом КПКВК 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» цифри «2.190.377,8» замінити 
на цифри «2.263.377,8» (головний розпорядник коштів Міністерство охорони здоров’я) 

Відхилено

-2635- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
Цифри «144.100,8» замінити цифрами «217.100,8», збільшивши на 73,0 млн.грн. обсяг субвенції для 

Львівської області та за кодом КПКВК 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» цифри «2.190.377, 8» замінити 
на цифри «2.263.377,8» (головний розпорядник коштів Міністерство охорони здоров’я) 

Відхилено

-2636- Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
Цифри «144.100,8» замінити цифрами «217.100,8», збільшивши на 73,0 млн.грн. обсяг субвенції для 

Львівської області та за кодом КПКВК 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» цифри «2.190.377, 8» замінити 
на цифри «2.263.377,8» (головний розпорядник коштів Міністерство охорони здоров’я) 

Відхилено

-2637- Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
Цифри «144.100,8» замінити цифрами «217.100,8», збільшивши на 73,0 млн.грн. обсяг субвенції для 

Львівської області та за кодом КПКВК 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» цифри «2.190.377,8» замінити 
на цифри «2.263.377,8» (головний розпорядник коштів Міністерство охорони здоров’я) 

Відхилено

-2638- Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
Цифри «144.100,8» замінити цифрами «217.100,8», збільшивши на 73,0 млн.грн. обсяг субвенції для 

Львівської області та за кодом КПКВК 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» цифри «2.190.377,8» замінити 
на цифри «2.263.377,8» (головний розпорядник коштів Міністерство охорони здоров’я) 

Відхилено

-2639- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
Цифри «144.100,8» замінити цифрами «217.100,8», збільшивши на 73,0 млн.грн. обсяг субвенції для 

Львівської області та за кодом КПКВК 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» цифри «2.190.377,8» замінити 
на цифри «2.263.377,8» (головний розпорядник коштів Міністерство охорони здоров’я)

Джерелом додаткових видатків можуть бути податкові надходження, доходи НБУ, а також залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок календарного року. 

Відхилено

-2640- Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
Цифри «144.100,8» замінити цифрами «217.100,8», збільшивши на 73,0 млн.грн. обсяг субвенції для 

Львівської області та за кодом КПКВК 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» цифри «2.190.377,8» замінити 
на цифри «2.263.377,8» (головний розпорядник коштів Міністерство охорони здоров’я) 

Відхилено

-2641- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
Цифри «144.100,8» замінити цифрами «217.100,8», збільшивши на 73,0 млн.грн. обсяг субвенції для 

Львівської області та за кодом КПКВК 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» цифри «2.190.377,8» замінити 
на цифри «2.263.377,8» (головний розпорядник коштів Міністерство охорони здоров’я)

Збільшити на відповідну суму доходи державного бюджету від надходжень податку на додану вартість з 

Відхилено



стор.   787
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

ввезених на митну території України товарів (код 14070000) 

-2642- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
Цифри «175.025,5» замінити цифрами «1.050.153», збільшивши обсяг додаткової дотації на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я для місцевих 
бюджетів Львівщини на 875,1 млн грн., всього по місцевих бюджетах України цифри «2.950.000» замінити 
цифрами «17.700.000» 

Відхилено

-2643- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
Цифри «175.025,5» замінити цифрами «1.050.153», збільшивши обсяг додаткової дотації на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я для місцевих 
бюджетів Львівщини на 875,1 млн грн., всього по місцевих бюджетах України цифри «2.950.000» замінити 
цифрами «17.700.000» 

Відхилено

-2644- Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
Цифри «175.025,5» замінити цифрами «1.050.153», збільшивши обсяг додаткової дотації на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я для місцевих 
бюджетів Львівщини на 875,1 млн грн., всього по місцевих бюджетах України цифри «2.950.000» замінити 
цифрами «17.700.000» 

Відхилено

-2645- Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
Цифри «175.025,5» замінити цифрами «1.050.153», збільшивши обсяг додаткової дотації на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я для місцевих 
бюджетів Львівщини на 875,1 млн грн., всього по місцевих бюджетах України цифри «2.950.000» замінити 
цифрами «17.700.000» 

Відхилено

-2646- Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
Цифри «175.025,5» замінити цифрами «1.050.153», збільшивши обсяг додаткової дотації на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я для місцевих 
бюджетів Львівщини на 875,1 млн грн., всього по місцевих бюджетах України цифри «2.950.000» замінити 
цифрами «17.700.000» 

Відхилено

-2647- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
Цифри «175.025,5» замінити цифрами «1.050.153», збільшивши обсяг додаткової дотації на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я для місцевих 
бюджетів Львівщини на 875,1 млн грн., всього по місцевих бюджетах України цифри «2.950.000» замінити 
цифрами «17.700.000»

Джерелом додаткових видатків можуть бути податкові надходження, доходи НБУ, а також залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок календарного року. 

Відхилено

-2648- Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
Цифри «175.025,5» замінити цифрами «1.050.153», збільшивши обсяг додаткової дотації на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я для місцевих 
бюджетів Львівщини на 875,1 млн грн., всього по місцевих бюджетах України цифри «2.950.000» замінити 
цифрами «17.700.000» 

Відхилено

-2649- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
Цифри «175.025,5» замінити цифрами «1.050.153», збільшивши обсяг додаткової дотації на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я для місцевих 
бюджетів Львівщини на 875,1 млн грн

Збільшити на відповідну суму доходи державного бюджету від надходжень податку на додану вартість з 
ввезених на митну території України товарів (код 14070000) 

Відхилено
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-2650- Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
Передбачити нову бюджетну програму на 2022 р. «Субвенція з державного бюджету міському бюджету 

Городоцької міської територіальної громади (код бюджету 13548000000)» у розмірі 15.000 тис. грн. за рахунок 
частини коштів, отриманих від МВФ у рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні світової 
економіки, яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусу з внесенням змін до статті 1: в абзаці другому 
цифри «1.267.393.399,1» та «1.131.070.548,8» замінити відповідно цифрами «1.267.408.399,1» та 
«1.131.085.548,8», а також внести відповідні зміни до додатків № 1 графа «Офіційні трансферти» і № 3 до Закон.

Відхилено

-2651- Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)

Передбачити окремі бюджетні програми для територіальних громад Львівської області: «Реконструкція 
очисних споруд у м. Пустомити Львівської області» з обсягом бюджетних призначень не менше 51.837,311 тис. 
грн; «Будівництво очисних споруд глибокого біологічного очищення стічних вод у с. Оброшине 
Пустомитівського району Львівської області» з обсягом бюджетних призначень не менше 46.746,626 тис. грн; 
«Капітальний ремонт спортзалу в ЗОШ № 2 у смт. Щирець Пустомитівського району Львівської області» з 
обсягом бюджетних призначень не менше 36.000 тис. грн; «Капітальний ремонт вулиці Загородки у смт. 
Щирець Пустомитівського району Львівської області» з обсягом бюджетних призначень не менше 13.000 тис. 
грн; «Реконструкція існуючих очисних каналізаційних споруд продуктивністю 400 м.3/добу по в. Бічна, 26 у с. 
Ямпіль Пустомитівського району Львівської області» з обсягом бюджетних призначень не менше 16.500 тис. 
грн; «Будівництво очисних споруд у с. Підберізці Пустомитівського району Львівської області» з обсягом 
бюджетних призначень не менше 35.000 тис. грн; «Капітальний ремонт дороги по вул. Воз‘єднання у с. 
Миклашів Пустомитівського району Львівської області» з обсягом бюджетних призначень не менше 12.156, 
034 тис. грн; «Реконструкція Чорнушовицького НВК «ЗНЗ І-ЇЇ ступенів - ДНЗ» з переплануванням у 
Чорнушовицький НВК «ЗНЗ І-ІІ ступенів ЗДО» у с. Чорнушовичі Пустомитівського району Львівської області» 
з обсягом бюджетних призначень не менше 13.000 тис. грн; «Будівництво побутової каналізації у с. Пасіки-
Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області» з обсягом бюджетних призначень не менше 52.777,908 
тис. грн; «Будівництво добудови до загальноосвітньої школи по вул. Княгині Ольги у с. Кротошин 
Пустомитівського району Львівської області» з обсягом бюджетних призначень не менше 41.289,005 тис. грн; 
«Будівництво ІІ черги школи на 400 учнів у с. Чишки Пустомитівського району Львівської області» з обсягом 
бюджетних призначень не менше 84.496,597 тис. грн.

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань за викладеними пропозиціями можуть бути 
податкові надходження, акцизи, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року. З урахуванням зазначеного, передбачити відповідні зміни до статті 1 проекту Закону 
«Про Державний бюджет України на 2022 рік». 

Відхилено

-2652- Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)

Відхилено



стор.   789
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Львівської області (код 13100000000) 
на ремонтно-реставраційні роботи об’єктів культурної спадщини Львівської області у сумі 300.500 тис. грн, 
встановивши видатки розвитку за бюджетною програмою за загальним фондом державного бюджету для 
Міністерства культури та інформаційної політики України.

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань за викладеними пропозиціями можуть бути 
податкові надходження, акцизи, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року. З урахуванням зазначеного, передбачити відповідні зміни до статті 1 проекту Закону 
«Про Державний бюджет України на 2022 рік». 

-2653- Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)

Передбачити окремі бюджетні програми для територіальних громад Львівської області (код 13100000000): 
у Львівській територіальній громаді «Будівництво стадіону на території СЗШ № 91 по вул. Варшавська, 58 у м. 
Львів» з обсягом бюджетних призначень не менше 12.000 тис. грн.

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань за викладеними пропозиціями можуть бути 
податкові надходження, акцизи, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року. З урахуванням зазначеного, передбачити відповідні зміни до статті 1 проекту Закону 
«Про Державний бюджет України на 2022 рік». 

Відхилено

-2654- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)

Збільшити субвенцію на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» з державного 
бюджету бюджету Львівської області на суму 193.300 тис. грн. 

Відхилено

-2655- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
Передбачити кошти державного бюджету для фінансування проектів у Львівській області: "Реконструкція 

парку культури та відпочинку в м. Дрогобич. Благоустрій існуючого озера" у сумі 18.741,2 тис. грн.; 
"Капітальний ремонт будівлі для створення культурно - мистецького комплексу на базі Дрогобицької дитячої 
художньої школи на вул. Лесі Українки, 37 в м. Дрогобичі, Львівської області" у сумі 6.356,1 тис. грн.; 
"Капітальний ремонт дороги по вул. Академіка Люльки (від вул. Стрийська до вул. Тураша) та вул. Тураша (від 
вул. Академіка Люльки до буд. №20 по вул. Тураша) м. Дрогобич Львівської області" з обсягом фінансування 
11.006,8 тис. грн.; "Капітальний ремонт Трускавецького водосховища з метою видалення мулистих відкладів в 
часі водосховища на території м. Трускавець Львівської області" з обсягом фінансування 18.814,6 тис. грн.; 
"Будівництво очисних споруд питного водосховища по вул. І. Франка, 59 в м. Трускавець" у сумі 77.010,6 тис. 
грн.; "Реконструкція дороги на кладовище в урочище "Помірки" в м. Трускавець Львівської області" з обсягом 
фінансування 41.014 тис. грн.; "Реконструкція водопроводу на вул. Зеленій в м. Бориславі Львівської області" 
у сумі 1.670,9 тис. грн.; "Реконструкція благоустрою центральної площі імені І. Франка у місті Бориславі 
Львівської області" у сумі 10.012,1 тис. грн.; "Капітальний ремонт стадіону КНП "Спортивно-оздоровчий 
комплекс "Нафтовик" по вул. Коновальця, 6 в м. Бориславі Львівської області" у сумі 30.213,2 тис. грн.; 
"Реконструкція басейну закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 ім. С. Коваліва на вул. Зелена, 44 
у м. Борислав Львівської області" у сумі 17.251,4 тис. грн.; "Капітальний ремонт системи опалення Меденицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дрогобицького району Львівської області (Коригування)" у сумі 2.314 

Відхилено



стор.   790
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 
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тис. грн.; "Реконструкція парку культури та відпочинку в м. Дрогобич. Благоустрій існуючого озера" у сумі 
18.741,2 тис. грн.; "Реконструкція міського парку у м. Трускавець (благоустрій, інженерні мережі)" у сумі 
48.087,7 тис. грн.; "Капітальний ремонт дороги по вул. Грушевського в смт. Східниця м. Борислав Львівської 
області" у сумі 2.225,3 тис. грн.; "Реконструкція та капітальний ремонт вулиці Костельної в смт. Східниця" 
загальна кошторисна вартість 4.273,4 тис. грн.; "Реконструкція стадіону (з влаштуванням штучного покриття) 
по вул. Золотій Бані в смт. Східниця, Львівської області" у сумі 19.656,746 тис. грн; "Капітальний ремонт вул. 
Котляревського - на Березів (від примикання до вул. Зарічної - Зарінок до буд. № 65) в смт. Східниця, Львівської 
області. Коригування" у сумі 2.550,1 тис. грн.; "Капітальний ремонт дороги по вул. І. Франка на ділянці від буд. 
№ 33 до буд. № 39А в смт. Східниця м. Борислав Львівської області" у сумі 2.320,9 тис. грн.

Для проведення таких видатків збільшити надходження загального фонду державного бюджету (за кодом 
14070000) "Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів" на відповідну суму. 

-2656- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Передбачити у державному бюджеті України на 2022 рік субвенцію з державного бюджету міському 
бюджету Городоцької міської територіальної громади (код бюджету 13548000000) у розмірі 15.000 тис грн з 
метою дооснащення КНП «Городоцька центральна лікарня» Городоцької міської ради Львівської області 
медичним обладнанням, зокрема комп’ютерним томографом.
Фінансування нової бюджетної програми пропонується здійснити за рахунок частини коштів, 
отриманих від МВФ у рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні світової економіки, 
яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. 

Відхилено

2649. 13304200000 Районний бюджет Дрогобицького району
2650. 13307200000 Районний бюджет Золочівського району
2651. 13314200000 Районний бюджет Самбірського району
2652. 13318200000 Районний бюджет Стрийського району
2653. 13320200000 Районний бюджет Яворівського району
2654. 13321200000 Районний бюджет Львівського району
2655. 13322200000 Районний бюджет Червоноградського 

району
2656. 14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області -2657- Н.д.Дирдін М.Є. (Реєстр.картка №132)

У додатках №3 та №6 до законопроекту передбачити нову бюджетну програму: «Субвенція з державного 
бюджету міському бюджету міста Первомайськ на здійснення заходів з очищення та відновлення р. Синюха», 
(код бюджету 14552000000) у розмірі 25.000 тис. грн.

Джерелом фінансування додаткових витрат обсягом 25.000 тис. грн. можуть бути перевищення доходів 
Національного банку України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету 

Відхилено
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на початок року. 

-2658- Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
    Н.д.Копитін І.В. (Реєстр.картка №129)

Збільшити видатки за загальним фондом за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» (КПКВК 
2311500) на 63.700 тис. грн обласному бюджету Миколаївської області (код 14100000000) із внесенням 
відповідних змін у додатки №3 та №6 до законопроекту. 

Відхилено

-2659- Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
    Н.д.Копитін І.В. (Реєстр.картка №129)

Збільшити додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я обласному бюджету 
Миколаївської області (код 14100000000) на 402.449 тис. грн (для виплати заробітної плати за підвищеними 
розмірами соціальних стандартів). 

Відхилено

-2660- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У Додатку №6 збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я необхідно передбачити кошти для 
Миколаївської області (код 14100000000) збільшити на 63.688,3 тис. гривень.

Зменшити видатки споживання за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» (код 
3511350) на 63.688,3 тис. гривень. 

Відхилено

-2661- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У Додатку 6 збільшити обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я для Миколаївської 
області (код 14100000000) на 402.449,0 тис. гривень.

Зменшити видатки споживання за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» (код 
3511350) на 402.449,0 тис. гривень. 

Відхилено

-2662- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 

державного бюджету Березнегуватської селищної територіальної громади на капітальний ремонт стадіону по 
вул. Миру, 96 в смт. Березнегувате, Березнегуватського району, Миколаївської області» у сумі 18.228 тис. грн 
для Міністерства розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки) /з внесенням відповідних 
змін до додатків № 3 та №6 до законопроекту/.

Зменшити видатки споживання за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» (код 
3511350) на 18.228 тис. гривень. 

Відхилено

-2663- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 

державного бюджету бюджету Казанківської селищної територіальної громади на реконструкцію центрального 
стадіону ФСК "Колос" за адресою: вул. Молодіжна, 7, смт Казанка, Казанівського району, Миколаївської 
області» у сумі 39.740 тис. грн для Міністерства розвитку громад та територій України (загальнодержавні 
видатки) /з внесенням відповідних змін до додатків № 3 та №6 до законопроекту/.

Зменшити видатки споживання за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» (код 
3511350) на 39.740 тис. гривень. 

Відхилено

-2664- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 

державного бюджету бюджету Снігурівської міської територіальної громади на реконструкцію стадіону 
"КОЛОС" за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Суворова, 57» у сумі 58.159 тис. грн. для 

Відхилено
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Міністерства розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки) /з внесенням відповідних змін 
до додатків № 3 та №6 до законопроекту/.

Зменшити видатки споживання за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» (код 
3511350) на 58.159 тис. гривень. 

-2665- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 

бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Миколаївської області на 
розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. 
грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

Відхилено

-2666- Н.д.Чорноморов А.О. (Реєстр.картка №131)
Передбачити видатки за загальним фондом за новою бюджетною програмою «Будівництво комплексу 

берегоукріплюючих споруд для поліпшення стану морської акваторії узбережжя с. Коблево Березанського 
району, Миколаївської області» (субвенція) в обсязі 559.570 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок надходжень від приватизації державного майна; доходів від державного майна і майнових прав 
(орендна плата, реалізація майна, дивіденди від акцій, якими володіє держава тощо); податкових надходжень, 
за рахунок суттєвого підвищення ефективності управління державним майном та адмініструванням податків; 
бюджетних коштів не використаних у 2021 році центральними органами виконавчої влади. 

Відхилено

-2667- Н.д.Гайду О.В. (Реєстр.картка №128)
Передбачити нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету Обласному бюджету 

Миколаївської області на капітальний ремонт О151101 (Миколаїв-Херсон)-Любомирівка-Першотравневе-
(Казанка-(Р-47)) км 0+000 - км 29+650; на капітальний ремонт О151124 Миколаїв-Станіслав-Херсон км 0+000 
- км 8+400» (код бюджету 14100000000) у розмірі 800.000 тис. грн із внесенням відповідних змін до додатків 
№3 і №6 до законопроекту.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2668- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
Для забезпечення підвищення заробітної плати працівникам за рахунок переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти (крім педагогічних працівників), оплату комунальних послуг і 
енергоносіїв збільшити фінансовий ресурс додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я для області на суму 402, 4 млн грн. 

Відхилено

-2669- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
Збільшити обласному бюджету Миколаївської області субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів 

та заходів у системі охорони здоров'я на 63,7 млн грн. 

Відхилено

2657. 14302200000 Районний бюджет Баштанського району -2670- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У Додатку №6 збільшити обсяг субвенції з державного бюджету на забезпечення окремих видатків районних 

рад, спрямованих на виконання їх повноважень для районного бюджету Баштанського району на 1 378,4 тис. 
грн.

Зменшити видатки споживання за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» (код 
3511350) на 1.378,4 тис. грн. 

Відхилено

-2671- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
Передбачити субвенцію з державного бюджету районному бюджету Баштанського району на забезпечення 

окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень у сумі 2.676,3 тис. грн. 

Відхилено

2658. 14307200000 Районний бюджет Вознесенського району -2672- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У Додатку №6 збільшити обсяг субвенції з державного бюджету на забезпечення окремих видатків районних 

рад, спрямованих на виконання їх повноважень для районного бюджету Вознесенського району на 1.378,4 тис. 

Відхилено



стор.   793
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

грн.
Зменшити видатки споживання за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» (код 

3511350) на 1.378,4 тис. грн. 

-2673- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
Передбачити субвенцію з державного бюджету районному бюджету Вознесенського району на забезпечення 

окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень у сумі 2.676,3 тис. грн. 

Відхилено

2659. 14314200000 Районний бюджет Миколаївського району -2674- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №6 збільшити обсяг субвенції з державного бюджету на забезпечення окремих видатків районних 

рад, спрямованих на виконання їх повноважень для районного бюджету Миколаївського району на 1.378,4 тис. 
грн.

Зменшити видатки споживання за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» (код 
3511350) на 1.378,4 тис. грн. 

Відхилено

-2675- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
Передбачити субвенцію з державного бюджету районному бюджету Миколаївського району на 

забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень у сумі 2.676,3 тис. 
грн. 

Відхилено

2660. 14318200000 Районний бюджет Первомайського району -2676- Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
У додатку №6 збільшити обсяг субвенції з державного бюджету на забезпечення окремих видатків районних 

рад, спрямованих на виконання їх повноважень для районного бюджету Первомайського району на 1.378,4 тис. 
грн.

Джерелом фінансування додаткових витрат загальним обсягом 1.378,4 тис. грн можуть бути податкові 
надходження, акцизи, перевищення доходів Національного банку України, залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2677- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
Передбачити субвенцію з державного бюджету районному бюджету Первомайського району на 

забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень у сумі 2.676,3 тис. 
грн. 

Відхилено

2661. 14549000000 Бюджет Миколаївської міської 
територіальної громади

-2678- Н.д.Арахамія Д.Г. (Реєстр.картка №229)
Передбачити Міністерств інфраструктури України видатки за новою бюджетною програмою 

«Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Миколаїв на придбання нових трамваїв» 
у обсязі 320.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2679- Н.д.Гайду О.В. (Реєстр.картка №128)
Передбачити нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету бюджету Миколаївської міської 

територіальної громади на капітальний ремонт шляхопроводу у мкр. Широка балка в м. Миколаєві» (код 
бюджету 14549000000) у розмірі 116.0000 тис. грн із внесенням відповідних змін до додатків №3 і №6 до 
законопроекту.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2680- Н.д.Гайду О.В. (Реєстр.картка №128)
Передбачити нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету бюджету Миколаївської міської 

територіальної громади на нове будівництво тролейбусної лінії по пр. Богоявленському від Міського 
автовокзалу до вул. Гагаріна в м. Миколаєві» (код бюджету 14549000000) у розмірі 138.900 тис. грн із 
внесенням відповідних змін до додатків №3 і №6 до законопроекту.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено
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-2681- Н.д.Гайду О.В. (Реєстр.картка №128)
Передбачити нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету бюджету Миколаївської міської 

територіальної громади на реконструкцію Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний», І та ІІ 
черга за адресою: м. Миколаїв, Інгульский район, вул. Театральна (Васляєва), 1» (код бюджету 14549000000) у 
розмірі 395.047 тис. грн із внесенням відповідних змін до додатків №3 і №6 до законопроекту.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2682- Н.д.Гайду О.В. (Реєстр.картка №128)
Передбачити нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету бюджету Миколаївської міської 

територіальної громади на капітальний ремонт з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів №1 імені Олега Ольжича за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 8» (код бюджету 
14549000000) у розмірі 76.485 тис. грн із внесенням відповідних змін до додатків №3 і №6 до законопроекту.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2683- Н.д.Гайду О.В. (Реєстр.картка №128)
Передбачити нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету бюджету Миколаївської міської 

територіальної громади на нове будівництво дошкільного дитячого закладу №67 м. Миколаєва за адресою пр. 
Миру, 7/1, м.Миколаїв» (код бюджету 14549000000) у розмірі 163.077 тис. грн із внесенням відповідних змін 
до додатків №3 і №6 до законопроекту.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2684- Н.д.Гайду О.В. (Реєстр.картка №128)
Передбачити нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету бюджету Миколаївської міської 

територіальної громади на капітальний ремонт будівлі ДНЗ №60 по вул. Театральна, 25/1 у м. Миколаєві» (код 
бюджету 14549000000) у розмірі 34.000 тис. грн із внесенням відповідних змін до додатків №3 і №6 до 
законопроекту.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2685- Н.д.Гайду О.В. (Реєстр.картка №128)
Передбачити нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету бюджету Миколаївської міської 

територіальної громади на капітальний ремонт будівлі спорткомплексу «Зоря» за адресою: м. Миколаїв, вул. 
Театральна, 10» (код бюджету 14549000000) у розмірі 20.000 тис. грн із внесенням відповідних змін до додатків 
№3 і №6 до законопроекту.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2686- Н.д.Гайду О.В. (Реєстр.картка №128)
Передбачити нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету бюджету Миколаївської міської 

територіальної громади на капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №130 за адресою: вул. 
Знаменська, 5А у м. Миколаєві» (код бюджету 14549000000) у розмірі 47.899 тис. грн із внесенням відповідних 
змін до додатків №3 і №6 до законопроекту.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2687- Н.д.Гайду О.В. (Реєстр.картка №128)
Передбачити нову бюджетну програму: «Субвенція з державного бюджету бюджету Миколаївської міської 

територіальної громади на реконструкцію нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за 
адресою м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 144а» (код бюджету 14549000000) у розмірі 49.920 тис. грн із внесенням 
відповідних змін до додатків №3 і №6 до законопроекту.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено
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-2688- Н.д.Гайду О.В. (Реєстр.картка №128)
Передбачити нову бюджетну програму: «Субвенція з державного бюджету бюджету Миколаївської міської 

територіальної громади на капітальний ремонт будівлі ДНЗ №75 по вул. 3-а Лінія, 17-А у м. Миколаєві» (код 
бюджету 14549000000) у розмірі 37.870 тис. грн із внесенням відповідних змін до додатків №3 і №6 до 
законопроекту.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року.

Відхилено

-2689- Н.д.Гайду О.В. (Реєстр.картка №128)
Передбачити нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету бюджету Миколаївської міської 

територіальної громади на капітальний ремонт будівлі Дитячої школи мистецтв №2 за адресою: м. Миколаїв, 
проспект Богоявленський, 332» (код бюджету 14549000000) у розмірі 26.740 тис. грн із внесенням відповідних 
змін до додатків №3 і №6 до законопроекту.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року.

Відхилено

-2690- Н.д.Гайду О.В. (Реєстр.картка №128)
Передбачити нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету бюджету Миколаївської міської 

територіальної громади на реконструкцію вул. Набережної від вул. Московської до понтонного пішохідного 
мосту в м. Миколаєві» (код бюджету 14549000000) у розмірі 9.745 тис. грн із внесенням відповідних змін до 
додатків №3 і №6 до законопроекту.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

2662. 15100000000 Обласний бюджет Одеської області -2691- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
Передбачити кошти на поточний ремонт автомобільної дороги Р-54 Краснопілка - Теплик - Бершадь - 

Саврань - Дубинове - /М-05/ на ділянці км 121 + 438 - км 128 + 720 у сумі 170.000 тис. грн.
Джерелом додаткових витрат можуть бути залишки коштів загального та спеціального фондів державного 

бюджету на початок року, податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку України (код 2102000), 
а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Відхилено

-2692- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
Передбачити кошти на поточний ремонт автомобільної дороги Р-54 Краснопілка - Теплик - Бершадь - 

Саврань - Дубинове - /М-05/ на ділянці км 128 + 720 - км 138 + 809 у сумі 230.000 тис. грн.
Джерелом додаткових витрат можуть бути залишки коштів загального та спеціального фондів державного 

бюджету на початок року, податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку України (код 2102000), 
а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Відхилено

-2693- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
Передбачити кошти на поточний ремонт автомобільної дороги Р-54 Краснопілка - Теплик - Бершадь - 

Саврань - Дубинове - /М-05/ на ділянці км 140+302 - км 156+700 у сумі 380.000 тис. грн.
Джерелом додаткових витрат можуть бути залишки коштів загального та спеціального фондів державного 

бюджету на початок року, податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку України (код 2102000), 
а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Відхилено

-2694- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
Передбачити кошти на капітальний ремонт автомобільної дороги Р-71 Одеса - Іванівка - Ананьїв - Піщана - 

Хащувате - Колодисте - Рижавка-/М-05/на ділянці км 104+540 - км 120+117 у сумі 450.000 тис. грн.
Джерелом додаткових витрат можуть бути залишки коштів загального та спеціального фондів державного 

бюджету на початок року, податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку України (код 2102000), 
а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Відхилено

-2695- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
Передбачити кошти на капітальний ремонт автомобільної дороги Р-71 Одеса - Іванівка - Ананьїв - Піщана - 

Відхилено
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Хащувате - Колодисте - Рижавка-/М-05/ на ділянці км 121+436 - км 143+140 у сумі 600.000 тис. грн.
Джерелом додаткових витрат можуть бути залишки коштів загального та спеціального фондів державного 

бюджету на початок року, податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку України (код 2102000), 
а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

-2696- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
Передбачити кошти на капітальний ремонт автомобільної дороги Р-71 Одеса - Іванівка - Ананьїв - Піщана - 

Хащувате - Колодисте - Рижавка-/М-05/ на ділянці км 143+140 - км 163+272 у сумі 570.000 тис. грн.
Джерелом додаткових витрат можуть бути залишки коштів загального та спеціального фондів державного 

бюджету на початок року, податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку України (код 2102000), 
а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Відхилено

-2697- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
Передбачити кошти на капітальний ремонт автомобільної дороги Р-54 Краснопілка - Теплик - Бершадь - 

Саврань - Дубинове - /М-05/ на ділянці км 104+905 - км 118+840 у сумі 336.000 тис. грн.
Джерелом додаткових витрат можуть бути залишки коштів загального та спеціального фондів державного 

бюджету на початок року, податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку України (код 2102000), 
а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Відхилено

-2698- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
Передбачити кошти на капітальний ремонт автомобільної дороги Р-71 Одеса - Іванівка - Ананьїв - Піщана - 

Хащувате - Колодисте - Рижавка-/М-05/ на ділянках км 226+230 - км 235+000, км 236+108 - км 244+109 у сумі 
463.000 тис. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року, податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку України (код 2102000), 
а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Відхилено

-2699- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
Передбачити кошти на капітальний ремонт автомобільної дороги Р-71 Одеса - Іванівка - Ананьїв - Піщана - 

Хащувате - Колодисте - Рижавка - /М-05/ на ділянках км 200 + 600 - км 206+036, км 211+409 - км 226+230 у 
сумі 506.000 тис. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року, податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку України (код 2102000), 
а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Відхилено

-2700- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
Передбачити субвенцію з державного бюджету бюджету Коноплянської сільської територіальної громади 

на реконструкцію будівлі Опорного закладу «Коноплянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Коноплянської 
сільської ради» з прибудовою спортивного залу по вул. 30 років Перемоги, 43 с.Конопляне Березівського 
району Одеської області у сумі 31.335,458 тис. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року, податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку України (код 2102000), 
а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Відхилено

-2701- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
Передбачити субвенцію з державного бюджету бюджету Коноплянської сільської територіальної громади 

на Капітальний ремонт (фасадів та покрівлі) опорного закладу «Коноплянська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Коноплянської сільської ради» по вул. 30 років Перемоги, 43 в с. Конопляне Березівського району 
Одеської області у сумі 8.252,25 тис. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року, податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку України (код 2102000), 

Відхилено
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а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

-2702- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
Передбачити субвенцію з державного бюджету бюджету Курісовської сільської територіальної громади на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку громади Курівської сільської територіальної 
громади у Березівському районі у Одеській області у сумі 7.250 тис. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року, податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку України (код 2102000), 
а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Відхилено

-2703- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
Передбачити субвенцію з державного бюджету бюджету Петропавлівській сільській територіальній громаді 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку Петропавлівської сільської територіальної 
громади у Білгород-Дністровському районі у Одеській області у сумі 2.663,334 тис. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року, податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку України (код 2102000), 
а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Відхилено

-2704- Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
У Додатку №3 та №6 законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою 

бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на роботи з 
реконструкції та модернізації систем водопостачання та водовідведення в Одеській області» в обсязі 700.000 
тис. грн. Визначивши головним розпорядником Міністерство фінансів України.

Джерелом для покриття вказаних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію Україну товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої, а також доходи Національного 
банку України, залишки коштів від зменшення витрат на обслуговування зовнішнього державного боргу та 
залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2705- Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
У Додатку №3 та №6 законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою 

бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на роботи з 
реконструкції, модернізації та відновлення меліоративних систем» в обсязі 685.000 тис. грн. Визначивши 
головним розпорядником Державне агентство водних ресурсів України.

Джерелом для покриття вказаних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію Україну товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої, а також доходи Національного 
банку України, залишки коштів від зменшення витрат на обслуговування зовнішнього державного боргу та 
залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2706- Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
У Додатку №3 та №6 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою 

бюджетною програмою "Субвенція міському бюджету м. Одеси для запобігання руйнування дамби 
Хаджибейського лиману" в обсязі 600.000 тис. грн. Визначивши головним розпорядником Міністерство 
фінансів України.

Джерелом для покриття вказаних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію Україну товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої, а також доходи Національного 
банку України, залишки коштів від зменшення витрат на обслуговування зовнішнього державного боргу та 
залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2707- Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143) Відхилено
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    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
Передбачити Міністерству фінансів України нову бюджетну програму «Субвенція міському бюджету м. 

Одеси для запобігання руйнування дамби Хаджибейського лиману» з обсягом видатків 600.000 тис. грн та 
внести відповідні зміни до додатків № 3 та № 6 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

-2708- Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
Передбачити Міністерству фінансів України нову бюджетну програму «Субвенція міському бюджету м. 

Одеси для запобігання руйнування дамби Хаджибейського лиману» з обсягом видатків 600.000 тис. грн та 
внести відповідні зміни до додатків № 3 та № 6 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-2709- Н.д.Горенюк О.О. (Реєстр.картка №136)
Передбачити Міністерству фінансів України нову бюджетну програму «Субвенція міському бюджету м. 

Одеси для запобігання руйнування дамби Хаджибейського лиману» з обсягом видатків 600.000 тис. грн. та 
внести відповідні зміни до додатків № 3 та № 6 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка № 1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-2710- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
Передбачити Міністерству фінансів України нову бюджетну програму «Субвенція міському бюджету м. 

Одеси для запобігання руйнування дамби Хаджибейського лиману» з обсягом видатків 600.000 тис. грн та 
внести відповідні зміни до додатків № 3 та № 6 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-2711- Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
Передбачити Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України нову бюджетну програму 

«Субвенція міському бюджету м. Одеси для запобігання руйнування дамби Хаджибейського лиману» з обсягом 
видатків 600.000 тис. грн. та внести відповідні зміни до додатків №3 та №6 проекту закону.

Додаткові видатки пропонується здійснити за рахунок збільшення показників дохідної частини загального 
фонду державного бюджету (зокрема - доходів від податку на прибуток підприємств, податку на додатну 
вартість з ввезених на митну територію України товарів, рентної плати за користування надрами для 
видобування природного газу, власних надходжень бюджетних установ). 

Відхилено

-2712- Н.д.Васильковський І.І. (Реєстр.картка №139)
Передбачити Міністерству фінансів України нову бюджетну програму «Субвенція міському бюджету м. 

Відхилено



стор.   799
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Одеси для запобігання руйнування дамби Хаджибейського лиману» з обсягом видатків 600.000 тис. грн. та 
внести відповідні зміни до додатків № 3 та № 6 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

-2713- Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
У Додатку №3 та №6 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою 

бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Одеси на проведення робіт з 
реконструкції Одеського палацу спорту в обсязі 220.000 тис. грн. Визначивши головним розпорядником 
Міністерство молоді та спорту України.

Джерелом для покриття вказаних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію Україну товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої, а також доходи Національного 
банку України, залишки коштів від зменшення витрат на обслуговування зовнішнього державного боргу та 
залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2714- Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
У Додатку №3 та №6 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою 

бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на проведення 
ремонтно-реставраційних робіт на спорудах Аккерманської фортеці у м.Білгород-Дністровський Одеської 
області" в обсязі 340.000 тис. грн. Визначивши головним розпорядником Міністерство культури та 
інформаційної політики України.

Джерелом для покриття вказаних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію Україну товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої, а також доходи Національного 
банку України, залишки коштів від зменшення витрат на обслуговування зовнішнього державного боргу та 
залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2715- Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
У Додатку №3 та №6 передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

"Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на роботи з реконструкції злітно-
посадкової смуги зі штучним покриттям, будівель та споруд КП "АЕРОПОРТ ІЗМАЇЛ" в обсязі 380.000 тис. 
грн. Визначивши головним розпорядником Міністерство інфраструктури України.

Джерелом для покриття вказаних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію Україну товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої, а також доходи Національного 
банку України, залишки коштів від зменшення витрат на обслуговування зовнішнього державного боргу та 
залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2716- Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
Передбачити Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України нову бюджетну програму 

«Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на заходи щодо оптимізації водного 
балансу та гідроекологічного навантаження басейну р. Великий Куяльник» з обсягом видатків 100.000 тис. грн. 
та внести відповідні зміни до додатків №3 та №6 проекту закону.

Додаткові видатки пропонується здійснити за рахунок збільшення показників дохідної частини загального 
фонду державного бюджету (зокрема - доходів від податку на прибуток підприємств, податку на додатну 
вартість з ввезених на митну територію України товарів, рентної плати за користування надрами для 
видобування природного газу, власних надходжень бюджетних установ). 

Відхилено



стор.   800
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

-2717- Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)

Передбачити Міністерству фінансів України нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету 
обласному бюджету Одеської області на заходи щодо оптимізації водного балансу та гідроекологічного 
навантаження басейну р. Великий Куяльник» з обсягом видатків 100.000 тис. грн. та внести відповідні зміни до 
додатків № 3 та № 6 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-2718- Н.д.Горенюк О.О. (Реєстр.картка №136)
Передбачити Міністерству фінансів України нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету 

обласному бюджету Одеської області на заходи щодо оптимізації водного балансу та гідроекологічного 
навантаження басейну р. Великий Куяльник» з обсягом видатків 100.000 тис. грн. та внести відповідні зміни до 
додатків № 3 та № 6 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка № 1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-2719- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
Передбачити Міністерству фінансів України нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету 

обласному бюджету Одеської області на заходи щодо оптимізації водного балансу та гідроекологічного 
навантаження басейну р. Великий Куяльник» з обсягом видатків 100.000 тис. грн. та внести відповідні зміни до 
додатків № 3 та № 6 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-2720- Н.д.Васильковський І.І. (Реєстр.картка №139)
Передбачити Міністерству фінансів України нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету 

обласному бюджету Одеської області на заходи щодо оптимізації водного балансу та гідроекологічного 
навантаження басейну р. Великий Куяльник» з обсягом видатків 100.000 тис. грн. та внести відповідні зміни до 
додатків № 3 та № 6 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-2721- Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
Передбачити Міністерству фінансів України нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету 

обласному бюджету Одеської області на заходи щодо оптимізації водного балансу та гідроекологічного 
навантаження басейну р. Великий Куяльник» з обсягом видатків 100.000 тис. грн. та внести відповідні зміни до 
додатків № 3 та № 6 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 

Відхилено



стор.   801
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

-2722- Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
Збільшити для обласного бюджету Одеської області видатки за бюджетною програмою «Додаткова дотація 

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров’я» на 249.705,9 тис. грн.

Додаткові видатки пропонується здійснити за рахунок збільшення показників дохідної частини загального 
фонду державного бюджету (зокрема - доходів від податку на прибуток підприємств, податку на додатну 
вартість з ввезених на митну територію України товарів, рентної плати за користування надрами для 
видобування природного газу, власних надходжень бюджетних установ). 

Відхилено

-2723- Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
Передбачити Міністерству фінансів України нову бюджетну програму «Додаткова дотація з державного 

бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат від підвищення ринкової вартості оптової закупівлі 
природного газу та електричної енергії постачальниками послуг» з обсягом видатків у сумі 7.058.000 тис. грн 
в цілому по Україні, в т.ч. для Одеської області 352.900 тис. гривень, та внести відповідні зміни до додатків №3 
та №6 проекту закону. 

Відхилено

-2724- Н.д.Васильковський І.І. (Реєстр.картка №139)
Передбачити Міністерству фінансів України нову бюджетну програму «Додаткова дотація з державного 

бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат від підвищення ринкової вартості оптової закупівлі 
природного газу та електричної енергії постачальниками послуг» у сумі 7.058.000 тис. грн в цілому по Україні, 
в т. ч. для Одеської області 352.900 тис. гривень, та внести відповідні зміни до додатків № 3 та № 6 проекту 
закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-2725- Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
Передбачити Міністерству фінансів України нову бюджетну програму «Додаткова дотація з державного 

бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат від підвищення ринкової вартості оптової закупівлі 
природного газу та електричної енергії постачальниками послуг» у сумі 7.058.000 тис. грн в цілому по Україні, 
в т. ч. для Одеської області 352.900 тис. гривень, та внести відповідні зміни до додатків № 3 та № 6 проекту 
закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-2726- Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)

Передбачити Міністерству фінансів України нову бюджетну програму «Додаткова дотація з державного 
бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат від підвищення ринкової вартості оптової закупівлі 
природного газу та електричної енергії постачальниками послуг» у сумі 7.058.000 тис. грн в цілому по Україні, 
в т. ч. для Одеської області 352.900 тис. гривень, та внести відповідні зміни до додатків № 3 та № 6 проекту 

Відхилено
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закону.
Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 

податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

-2727- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
Передбачити Міністерству фінансів України нову бюджетну програму «Додаткова дотація з державного 

бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат від підвищення ринкової вартості оптової закупівлі 
природного газу та електричної енергії постачальниками послуг» у сумі 7.058.000 тис. грн в цілому по Україні, 
в т. ч. для Одеської області 352.900 тис. гривень, та внести відповідні зміни до додатків № 3 та № 6 проекту 
закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-2728- Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
У додатку №3 передбачити збільшення Міністерству охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки 

та кредитування видатки споживання за загальним фондом за бюджетною програмою 2311500 «Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів охорони здоров’я» у сумі 
88.349,5 тис. грн, та внести відповідні зміни до додатку №6 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів охорони здоров’я» збільшити видатки 15100000000 
Обласний бюджет Одеської області на 88.349,5 тис. грн. (у проекті передбачено 137 425,0 тис. грн.)

Додаткові видатки пропонується здійснити за рахунок збільшення показників дохідної частини загального 
фонду державного бюджету (зокрема - доходів від податку на прибуток підприємств, податку на додатну 
вартість з ввезених на митну територію України товарів, рентної плати за користування надрами для 
видобування природного газу, власних надходжень бюджетних установ). 

Відхилено

-2729- Н.д.Васильковський І.І. (Реєстр.картка №139)
У додатку №3 передбачити збільшення Міністерству охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки 

та кредитування видатки споживання за загальним фондом за бюджетною програмою 2311500 «Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів охорони здоров’я» у сумі 
88.349,5 тис. грн, та внести відповідні зміни до додатку №6 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів охорони здоров’я» збільшивши видатки 15100000000 
Обласний бюджет Одеської області на 88.349,5 тис. грн. (у проекті передбачено 137.425 тис. грн).

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-2730- Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
У додатку №3 та №6 передбачити збільшення Міністерству охорони здоров’я України (загальнодержавні 

видатки та кредитування) видатки споживання за загальним фондом за бюджетною програмою 2311500 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів охорони 
здоров’я» у сумі 88.349,5 тис. грн збільшивши видатки обласному бюджету Одеської області (15100000000) на 
88.349,5 тис. грн. (у проекті передбачено 137.425 тис. грн).

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 

Відхилено
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податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

-2731- Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)

У додатку №3 та №6 передбачити збільшення Міністерству охорони здоров’я України (загальнодержавні 
видатки та кредитування) видатки споживання за загальним фондом за бюджетною програмою 2311500 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів охорони 
здоров’я» у сумі 88.349,5 тис. грн збільшивши видатки обласному бюджету Одеської області (15100000000) на 
88.349,5 тис. грн. (у проекті передбачено 137.425 тис. грн).

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-2732- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
У додатку №3 та №6 передбачити збільшення Міністерству охорони здоров’я України (загальнодержавні 

видатки та кредитування) видатки споживання за загальним фондом за бюджетною програмою 2311500 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів охорони 
здоров’я» у сумі 88.349,5 тис. грн збільшивши видатки обласному бюджету Одеської області (15100000000) на 
88.349,5 тис. грн. (у проекті передбачено 137.425 тис. грн).

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-2733- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 

бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на розбудову 
та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн. для 
Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

Відхилено

-2734- Н.д.Васильковський І.І. (Реєстр.картка №139)
У додатку №3 передбачити збільшення Міністерству фінансів України (загальнодержавні видатки та 

кредитування) видатків споживання за загальним фондом за бюджетною програмою 3511060 «Додаткова 
дотація з державного бюджету місцевим бюджетам» на 4.720.000 тис. грн, та внести відповідні зміни у додатку 
№ 6 «Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров’я» збільшивши видатки на суму 4.720.000 тис. грн в цілому по 
Україні, у т. ч. за кодом 15100000000 Обласний бюджет Одеської області на 287.906,8 тис. грн (у проекті 
передбачено 2.950.000 тис. грн в цілому по Україні, у т. ч. по Одеській області 171.431 тис. грн).

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-2735- Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140) Відхилено
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У додатку №3 передбачити збільшення Міністерству фінансів України (загальнодержавні видатки та 
кредитування) видатків споживання за загальним фондом за бюджетною програмою 3511060 «Додаткова 
дотація з державного бюджету місцевим бюджетам» на 4.720.000 тис. грн, та внести відповідні зміни у додатку 
№ 6 «Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров’я» збільшивши видатки на суму 4.720.000 тис. грн в цілому по 
Україні, у т. ч. за кодом 15100000000 Обласний бюджет Одеської області на 287.906,8 тис. грн (у проекті 
передбачено 2.950.000 тис. грн в цілому по Україні, у т. ч. по Одеській області 171.431 тис. грн).

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

-2736- Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)

У додатку №3 передбачити збільшення Міністерству фінансів України (загальнодержавні видатки та 
кредитування) видатків споживання за загальним фондом за бюджетною програмою 3511060 «Додаткова 
дотація з державного бюджету місцевим бюджетам» на 4.720.000 тис. грн, та внести відповідні зміни у додатку 
№ 6 «Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров’я» збільшивши видатки на суму 4.720.000 тис. грн в цілому по 
Україні, у т. ч. за кодом 15100000000 Обласний бюджет Одеської області на 287.906,8 тис. грн (у проекті 
передбачено 2.950.000 тис. грн в цілому по Україні, у т. ч. по Одеській області 171.431 тис. грн).

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-2737- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
У додатку №3 передбачити збільшення Міністерству фінансів України (загальнодержавні видатки та 

кредитування) видатків споживання за загальним фондом за бюджетною програмою 3511060 «Додаткова 
дотація з державного бюджету місцевим бюджетам» на 4.720.000 тис. грн, та внести відповідні зміни у додатку 
№ 6 «Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров’я» збільшивши видатки на суму 4.720.000 тис. грн в цілому по 
Україні, у т. ч. за кодом 15100000000 Обласний бюджет Одеської області на 287.906,8 тис. грн (у проекті 
передбачено 2.950.000 тис. грн в цілому по Україні, у т. ч. по Одеській області 171.431 тис. грн).

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-2738- Н.д.Васильковський І.І. (Реєстр.картка №139)
У додатку №3 передбачити збільшення Міністерству культури та інформаційної політики України 

(загальнодержавні видатки та кредитування видатки розвитку за загальним фондом за бюджетною програмою 
3811070 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-
реставраційних та консерваційних робіт пам’яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній 
власності» у сумі 311.100 тис. грн, та внести відповідні зміни до додатку №6 «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам’яток 
культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності» передбачивши видатки 15100000000 
Обласний бюджет Одеської області з обсягом 311.100 тис. грн.

Відхилено



стор.   805
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

-2739- Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
У додатку №3 та №6 передбачити збільшення Міністерству культури та інформаційної політики України 

(загальнодержавні видатки та кредитування) видатки розвитку за загальним фондом за бюджетною програмою 
3811070 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-
реставраційних та консерваційних робіт пам’яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній 
власності» у сумі 311.100 тис. грн, передбачивши видатки обласному бюджету Одеської області (15100000000) 
у сумі 311.100 тис. грн.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-2740- Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)

У додатку №3 та №6 передбачити збільшення Міністерству культури та інформаційної політики України 
(загальнодержавні видатки та кредитування) видатки розвитку за загальним фондом за бюджетною програмою 
3811070 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-
реставраційних та консерваційних робіт пам’яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній 
власності» у сумі 311.100 тис. грн, передбачивши видатки обласному бюджету Одеської області (15100000000) 
у сумі 311.100 тис. грн.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-2741- Н.д.Горенюк О.О. (Реєстр.картка №136)
У додатку №3 та №6 передбачити збільшення Міністерству культури та інформаційної політики України 

видатків розвитку за загальним фондом за бюджетною програмою 3811070 «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам’яток 
культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності» у сумі 311.100 тис. грн, передбачивши 
видатки 15100000000 Обласний бюджет Одеської області з обсягом 311.100 тис. грн.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка № 1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-2742- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
У додатку №3 та №6 передбачити збільшення Міністерству культури та інформаційної політики України 

(загальнодержавні видатки та кредитування) видатки розвитку за загальним фондом за бюджетною програмою 
3811070 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-
реставраційних та консерваційних робіт пам’яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній 
власності» у сумі 311.100 тис. грн, передбачивши видатки обласному бюджету Одеської області (15100000000) 

Відхилено



стор.   806
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

у сумі 311.100 тис. грн.
Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 

податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

-2743- Н.д.Васильковський І.І. (Реєстр.картка №139)
Передбачити Міністерству фінансів України нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету 

обласному бюджету Одеської області на забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, 
зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних 
речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) 
та тари, у якій зберігаються та перевозяться ХЗЗР» у сумі 33.700 тис. грн. та внести відповідні зміни до додатків 
№ 3 та № 6 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-2744- Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
Передбачити Міністерству фінансів України нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету 

обласному бюджету Одеської області на забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, 
зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних 
речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) 
та тари, у якій зберігаються та перевозяться ХЗЗР» у сумі 33.700 тис. грн та внести відповідні зміни до додатків 
№ 3 та № 6 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-2745- Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)

Передбачити Міністерству фінансів України нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету 
обласному бюджету Одеської області на забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, 
зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних 
речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) 
та тари, у якій зберігаються та перевозяться ХЗЗР» у сумі 33.700 тис. грн та внести відповідні зміни до додатків 
№ 3 та № 6 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

Відхилено

-2746- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
Передбачити Міністерству фінансів України нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету 

обласному бюджету Одеської області на забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, 
зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних 

Відхилено



стор.   807
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) 
та тари, у якій зберігаються та перевозяться ХЗЗР» у сумі 33.700 тис. грн та внести відповідні зміни до додатків 
№ 3 та № 6 проекту закону.

Джерелом покриття відповідних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої або надходжень від організації 
та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей із внесенням відповідних змін до додатка №1 
проекту закону або за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету. 

-2747- Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)

передбачити нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевому бюджету міста 
Чорноморськ Одеської області для здійснення протизсувних заходів у прибережній зоні в районі 9-го 
мікрорайону» у сумі 200.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
такої субвенції для 
Мінрегіону/

-2748- Н.д.Діденко Ю.О. (Реєстр.картка №256)
Передбачити бюджетну програму «Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А» комунального 

некомерційного підприємства Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльська міська центральна лікарня», у т. ч. 
приймального відділення, по пр. Суворова, 68 в м. Ізмаїл Одеської області» та встановити видатки розвитку 
загального фонду у сумі 162.215,59 тис. грн.

Джерелом покриття відповідних видатків державного бюджету пропонується визначити надходження від 
детінізації ринку тютюнових виробів (за даними дослідження консалтингової компанії «Кантар» втрати 
державного бюджету від несплачених податків за тютюнові вироби у 2021 році оцінюються в 13,2 мільярда 
гривень, а рівень тіньового ринку складає 15,9%).

Відхилено

-2749- Н.д.Діденко Ю.О. (Реєстр.картка №256)
Передбачити бюджетну програму «Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» 

для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень методом ПЛР- хворих з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл 
Ізмаїльського району Одеської області» та встановити видатки розвитку загального фонду у сумі 25.606,999 
тис. грн.

Джерелом покриття відповідних видатків державного бюджету пропонується визначити надходження від 
детінізації ринку тютюнових виробів (за даними дослідження консалтингової компанії «Кантар» втрати 
державного бюджету від несплачених податків за тютюнові вироби у 2021 році оцінюються в 13,2 мільярда 
гривень, а рівень тіньового ринку складає 15,9%).

Відхилено

-2750- Н.д.Діденко Ю.О. (Реєстр.картка №256)
Передбачити бюджетну програму «Реконструкція стадіону по вул. Покровська, 1 в м. Ізмаїл Одеської 

області» та встановити видатки розвитку загального фонду у сумі 143.956,356 тис. грн.
Джерелом покриття відповідних видатків державного бюджету пропонується визначити надходження від 

детінізації ринку тютюнових виробів (за даними дослідження консалтингової компанії «Кантар» втрати 
державного бюджету від несплачених податків за тютюнові вироби у 2021 році оцінюються в 13,2 мільярда 
гривень, а рівень тіньового ринку складає 15,9%).

Відхилено

-2751- Н.д.Діденко Ю.О. (Реєстр.картка №256)
Передбачити бюджетну програму «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного 

трубопроводу у південній та південно-східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста 
ріка» спільної операційної програми «Румунія-Україна 2014-2020)» та встановити видатки розвитку загального 
фонду у сумі 34.500 тис. грн.

Джерелом покриття відповідних видатків державного бюджету пропонується визначити надходження від 
детінізації ринку тютюнових виробів (за даними дослідження консалтингової компанії «Кантар» втрати 

Відхилено



стор.   808
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

державного бюджету від несплачених податків за тютюнові вироби у 2021 році оцінюються в 13, 2 мільярда 
гривень, а рівень тіньового ринку складає 15, 9%).

2663. 15304200000 Районний бюджет Березівського району
2664. 15305200000 Районний бюджет Білгород-Дністровського 

району
2665. 15307200000 Районний бюджет Болградського району
2666. 15310200000 Районний бюджет Ізмаїльського району
2667. 15314200000 Районний бюджет Подільського району
2668. 15320200000 Районний бюджет Роздільнянського району
2669. 15327200000 Районний бюджет Одеського району
2670. 16100000000 Обласний бюджет Полтавської області -2752- Н.д.Мовчан О.В. (Реєстр.картка №150)

Виділити бюджетні кошти за окремою програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету 
Полтавської області на берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в Кременчуцькому 
районі Полтавської області» у сумі 100.000 тис. грн (передбачивши збільшення на відповідну суму обсягу 
субвенції з державного бюджету обласному бюджету Полтавської області).

Джерелом фінансування вищезазначених додаткових витрат можуть бути збільшення надходжень від 
приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та 
кредитування підприємств» (код - 501000) (згідно додатку №2 до цього законопроекту). 

Відхилено

-2753- Н.д.Мовчан О.В. (Реєстр.картка №150)
Виділити бюджетні кошти за окремою програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету 

Полтавської області на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного 
значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) -Маріуполь (Полтавська область)» у сумі 
1.700.000 тис. грн (передбачивши збільшення на відповідну суму обсягу субвенції з державного бюджету 
обласному бюджету Полтавської області).

Джерелом фінансування вищезазначених додаткових витрат можуть бути збільшення надходжень від 
приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та 
кредитування підприємств» (код - 501000) (згідно додатку №2 до цього законопроекту). 

Відхилено

-2754- Н.д.Мовчан О.В. (Реєстр.картка №150)
Виділити бюджетні кошти за окремою програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету 

Полтавської області на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного 
значення Т-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук (окремими ділянками)» у сумі 300.000 тис. грн (передбачивши 
збільшення на відповідну суму обсягу субвенції з державного бюджету обласному бюджету Полтавської 
області).

Джерелом фінансування вищезазначених додаткових витрат можуть бути збільшення надходжень від 
приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та 
кредитування підприємств» (код - 501000) (згідно додатку №2 до цього законопроекту). 

Відхилено

-2755- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 

бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Полтавської області на 
розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. 
грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

Відхилено

-2756- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
    Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)
    Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
    Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
субвенції для МОЗ/



стор.   809
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    Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
    Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
    Н.д.Бабенко М.В. (Реєстр.картка №90)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)

Передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Полтавської області на придбання 
новітнього високовартісного медичного обладнання для спеціалізованих закладів охорони здоров'я 
Полтавської області в обсязі 102.500 тис. гривень.

Для збалансування додаткових видатків пропонуємо на відповідну суму збільшити доходи загального фонду 
державного бюджету в додатку №1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 
виявлення Рахунковою палатою додаткових резервів доходів загалом на 32,7 млрд. гривень, у тому числі: за 
рахунок надходжень податку на прибуток підприємств - 19,2 млрд. грн.; акцизного податку із ввезених на митну 
територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах - 11,3 
млрд. грн.; рентної плати за користування надрами для видобування природного газу - 1,2 млрд. гривень. 

2671. 16310200000 Районний бюджет Кременчуцького району
2672. 16312200000 Районний бюджет Лубенського району
2673. 16314200000 Районний бюджет Миргородського району
2674. 16319200000 Районний бюджет Полтавського району
2675. 17100000000 Обласний бюджет Рівненської області -2757- Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)

У законопроекті передбачити за загальним фондом:
1) видатки розвитку за новими бюджетними програми:
«Субвенція з державного бюджету бюджету Дубенської міської територіальної громади на реставрацію 

будівлі Палацу князів Любомирських XVIII ст. (охоронний номер 609/2) по вул. Замкова 7а в м. Дубно, 
Рівненської області» у сумі 20.000 тис. грн. для Міністерства культури та інформаційної політики України 
(загальнодержавні видатки) /з внесенням відповідних змін до додатків №3 і №5 до законопроекту/;

2) зменшити видатки споживання за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» (код 
3511350) на 20.000 тис. гривень. 

Відхилено

-2758- Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
У законопроекті передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новими бюджетними програми:
«Субвенція з державного бюджету бюджету Дубенської міської територіальної громади на реконструкцію 

та розширення очисних споруд каналізації м. Дубно, Рівненської області» у сумі 50.000 тис. грн. для 
Міністерства розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки) /з внесенням відповідних змін 
до додатків №3 і № 5 до законопроекту/;

зменшити видатки споживання за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» (код 
3511350) на 50.000 тис. гривень. 

Відхилено

-2759- Н.д.М’ялик В.Н. (Реєстр.картка №155)
Передбачити виділення з загальної суми «Субвенції на створення навчально-практичних центрів сучасної 

професійної (професійно-технічної) освіти», та відобразити у Додатку №6, обласному бюджету Рівненської 
області (код бюджету 17100000000) - 20.000 тис. грн. 

Відхилено

-2760- Н.д.М’ялик В.Н. (Реєстр.картка №155)
Передбачити виділення з загальної суми «Субвенції на фінансування заходів соціально-економічної 

компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження», та відобразити в Додатку №6, 

Відхилено
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обласному бюджету Рівненської області (код бюджету 17100000000) - 34.374 тис. грн. 

-2761- Н.д.М’ялик В.Н. (Реєстр.картка №155)
Передбачити виділення з загальної суми «Субвенції на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) 

закладів загальної середньої освіти», та відобразити в Додатку №6, обласному бюджету Рівненської області 
(код бюджету 17100000000) - 5.000 тис. грн. 

Відхилено

-2762- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 

бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Рівненської області на 
розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. 
грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

Відхилено

2676. 17305200000 Районний бюджет Дубенського району
2677. 17314200000 Районний бюджет Рівненського району
2678. 17316200000 Районний бюджет Сарненського району
2679. 17317200000 Районний бюджет Вараського району
2680. 18100000000 Обласний бюджет Сумської області

-2763- Н.д.Колісник А.С. (Реєстр.картка №316)
    Н.д.Ананченко М.О. (Реєстр.картка №258)
    Н.д.Гузенко М.В. (Реєстр.картка №161)
    Н.д.Задорожній М.М. (Реєстр.картка №162)
    Н.д.Васильєв І.С. (Реєстр.картка №158)

Передбачити у додатку №3 до законопроекту для Міністерства охорони здоров’я України за загальним 
фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному 
бюджету Сумської області на капітальний ремонт частини приміщень з метою встановлення медичного 
лінійного прискорювача закритого типу з енергією 6 МВ у відділенні променевої терапії комунального 
неприбуткового підприємства «Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер» Сумської обласної 
ради по вул. Привокзальна, 31 в м. Суми» у сумі 25.619,285 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2764- Н.д.Колісник А.С. (Реєстр.картка №316)
    Н.д.Ананченко М.О. (Реєстр.картка №258)
    Н.д.Гузенко М.В. (Реєстр.картка №161)
    Н.д.Задорожній М.М. (Реєстр.картка №162)
    Н.д.Васильєв І.С. (Реєстр.картка №158)

Передбачити у додатку №3 законопроекту для Міністерства охорони здоров’я України за загальним фондом 
видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету 
Сумської області на придбання та встановлення лінійного прискорювача для комунального неприбуткового 
підприємства «Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер» Сумської обласної ради по вул. 
Привокзальна, 31 в м. Суми у сумі 60.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2765- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 

бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Сумської області на розбудову 
та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн. для 
Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

Відхилено

-2766- Н.д.Задорожній М.М. (Реєстр.картка №162)
Передбачити видатки для Міністерства розвитку громад та територій (загальнодержавні видатки та 

кредитування) за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету Кириківської 

Відхилено



стор.   811
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

селищної територіальної громади на фінансове забезпечення будівництва та реконструкції водопровідних 
мереж, мереж водовідведення та очисних споруд» у сумі 10.000 тис. гривень. 

-2767- Н.д.Задорожній М.М. (Реєстр.картка №162)
Передбачити видатки для Міністерства розвитку громад та територій (загальнодержавні видатки та 

кредитування) за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету Боромлянської 
сільської територіальної громади на фінансове забезпечення будівництва та реконструкції водопровідних 
мереж, мереж водовідведення та очисних споруд» у сумі 10.000 тис. гривень. 

Відхилено

-2768- Н.д.Задорожній М.М. (Реєстр.картка №162)
Передбачити видатки для Міністерства розвитку громад та територій (загальнодержавні видатки та 

кредитування) за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету Грунської 
сільської територіальної громади на фінансове забезпечення будівництва та реконструкції водопровідних 
мереж, мереж водовідведення та очисних споруд» у сумі 10.000 тис. гривень. 

Відхилено

-2769- Н.д.Задорожній М.М. (Реєстр.картка №162)
Передбачити видатки для Міністерства розвитку громад та територій (загальнодержавні видатки та 

кредитування) за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету Комишанської 
сільської територіальної громади на фінансове забезпечення будівництва та реконструкції водопровідних 
мереж, мереж водовідведення та очисних споруд» у сумі 20.000 тис. гривень. 

Відхилено

-2770- Н.д.Задорожній М.М. (Реєстр.картка №162)
Передбачити видатки для Міністерства розвитку громад та територій (загальнодержавні видатки та 

кредитування) за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету Чернеччинської 
сільської територіальної громади на фінансове забезпечення будівництва та реконструкції водопровідних 
мереж, мереж водовідведення та очисних споруд» у сумі 30.000 тис. гривень. 

Відхилено

-2771- Н.д.Задорожній М.М. (Реєстр.картка №162)
Передбачити видатки для Міністерства розвитку громад та територій (загальнодержавні видатки та 

кредитування) за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету Тростянецької 
міської територіальної громади на фінансове забезпечення будівництва та реконструкції водопровідних мереж, 
мереж водовідведення та очисних споруд» у сумі 100.000 тис. гривень. 

Відхилено

-2772- Н.д.Задорожній М.М. (Реєстр.картка №162)
Передбачити видатки для Міністерства розвитку громад та територій (загальнодержавні видатки та 

кредитування) за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету Чупахівської 
селищної територіальної громади на фінансове забезпечення будівництва та реконструкції водопровідних 
мереж, мереж водовідведення та очисних споруд» у сумі 30.000 тис. гривень. 

Відхилено

-2773- Н.д.Задорожній М.М. (Реєстр.картка №162)
Передбачити видатки для Міністерства розвитку громад та територій (загальнодержавні видатки та 

кредитування) за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету Охтирської 
міської територіальної громади на фінансове забезпечення будівництва та реконструкції водопровідних мереж, 
мереж водовідведення та очисних споруд» у сумі 100.000 тис. гривень. 

Відхилено

-2774- Н.д.Задорожній М.М. (Реєстр.картка №162)
Передбачити видатки для Міністерства розвитку громад та територій (загальнодержавні видатки та 

кредитування) за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету 
Великописарівської селищної територіальної громади на фінансове забезпечення будівництва та реконструкції 
водопровідних мереж, мереж водовідведення та очисних споруд» у сумі 10.000 тис. гривень. 

Відхилено

-2775- Н.д.Задорожній М.М. (Реєстр.картка №162)
Передбачити видатки для Міністерства розвитку громад та територій (загальнодержавні видатки та 

Відхилено



стор.   812
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

кредитування) за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету Лебединської 
міської територіальної громади на фінансове забезпечення будівництва та реконструкції водопровідних мереж, 
мереж водовідведення та очисних споруд» у сумі 50.000 тис. гривень. 

-2776- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
Передбачити збільшення дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я Сумській області на 400.000 
тис. грн.

Джерелом фінансування відповідних додаткових витрат загальним обсягом 3.469.000 тис. грн пропоную 
визначити перевищення доходів Національного банку України, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2777- Н.д.Ананченко М.О. (Реєстр.картка №258)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Неклюдов В.М. (Реєстр.картка №260)
    Н.д.Мезенцева М.С. (Реєстр.картка №168)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Крячко М.В. (Реєстр.картка №285)
    Н.д.Халімон П.В. (Реєстр.картка №279)
    Н.д.Медяник В.А. (Реєстр.картка №27)
    Н.д.Борзова І.Н. (Реєстр.картка №14)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)
    Н.д.Зуєв М.С. (Реєстр.картка №207)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
    Н.д.Руденко О.С. (Реєстр.картка №274)
    Н.д.Марченко Л.І. (Реєстр.картка №287)
    Н.д.Гривко С.Д. (Реєстр.картка №335)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Воронов В.А. (Реєстр.картка №265)

Передбачити субвенцію з державного бюджету для бюджету Сумської міської територіальної громади на 
реконструкцію Сумського міського парку культури та відпочинку ім. В. М. Кожедуба у сумі 150.000 тис 
гривень.

Джерелом здійснення додаткових видатків може бути збільшення доходів державного бюджету від коштів, 
що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк 
України» (код 210200). 

Відхилено

2681. 18305200000 Районний бюджет Конотопського району
2682. 18311200000 Районний бюджет Охтирського району
2683. 18313200000 Районний бюджет Роменського району
2684. 18315200000 Районний бюджет Сумського району
2685. 18317200000 Районний бюджет Шосткинського району
2686. 19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області -2778- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)

Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 
бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Тернопільської області на 

Відхилено



стор.   813
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. 
грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

-2779- Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
Передбачити субвенцію з державного бюджету бюджету Золотопотіцької селищної територіальної громади 

(код бюджету 19508000000) Тернопільської області на видатки розвитку для Будівництва загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів на 20 класів (450 учнів) в с. Космирин Золотопотіцької селищної територіальної громади у 
сумі 100 млн. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
субвенції для 
Мінрегіону/

-2780- Н.д.Богданець А.В. (Реєстр.картка №163)
Передбачити нову субвенцію з державного бюджету на такі цілі: "Будівництво дощового колектора по вул. 

Галицькій в м. Тернополі" в обсязі 71.000 тис грн; "Влаштування-реконструкція відпочинково-рекреаційної 
зони в районі Дальнього пляжу по вул. Чумацькій в м. Тернополі" в обсязі 23.000 тис грн; "Будівництво школи 
по вул. Бригадній в місті Тернополі" в обсязі 68.000 тис грн; "Капітальний ремонт затворів шлюзного моста 
Тернопільського водосховища в м. Тернополі" в обсязі 5.663,620 тис грн; "Реконструкція вул. Спортивної в м. 
Тернополі" в обсязі 50.000 тис грн; "Капітальний ремонт вул. Галицької (від вул. Є. Коновальця до вул. 
Енергетичної) в м. Тернополі" в обсязі 15.000 тис грн; "Капітальний ремонт вул. Воїнів дивізії "Галичина" 
(ділянка від вул. Галицької до вул. Городня) в м. Тернополі" в обсязі 20.000 тис грн; "Капітальний ремонт вул. 
Воїнів дивізії "Галичина" (ділянка від вул. Городньої до п-ту С. Бандери) в м. Тернополі" в обсязі 25.000 тис 
грн; "Капітальний ремонт вул. Галицької (ділянка від вул. Енергетичної до транспортної розв'язки вул. Є. 
Коновальця - п-т Злуки - вул. Генерала М. Тарнавського) в м. Тернополі" в обсязі 30.000 тис грн; "Капітальний 
ремонт транспортної розв'язки вулиць Замонастирська -Гайова - Живова - Князя Острозького в м. Тернополі" 
в обсязі 30.000 тис грн; "Капітальний ремонт транспортної розв'язки п-т Злуки - вул. 15 Квітня - вул. Р. 
Купчинського в м. Тернополі" в обсязі 32.000 тис грн; "Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничну 
колію на примиканні вулиці Руської з проспектом Ст. Бандери в м. Тернополі" в обсязі 30.000 тис грн; 
"Капітальний ремонт вул. Медова в м. Тернополі" в обсязі 10.000 тис грн; "Створення Центру реабілітаційного 
та відновлювального лікування на базі незавершеного будівництва терапевтичного корпусу Комунального 
некомерційного підприємства "Міська комунальна лікарня №3" по вул. Волинська, 40 в м. Тернополі" в обсязі 
189.378,5 тис грн; "Реконструкція спортивного поля з облаштуванням спортивних майданчиків та бігової 
доріжки за адресою: бульвар Дмитра Вишневецького, 10 в м. Тернополі" в обсязі 30.000 тис грн.

Фінансування пропонується здійснити за рахунок скорочення на 5% видатків за загальним фондом 
державного бюджету за наступними кодами програмної класифікації: 0110000 Апарат Верховної Ради України 
- на 129.954,04 тис грн; 0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів 
України - на 133.832,375 тис грн; 0900000 Офіс Генерального прокурора - на 677.518,735 тис грн; 1000000 
Міністерство внутрішніх справ України - на 4.366.232,21 тис грн; 6320000 Національне антикорупційне бюро 
України - на 58.918,89 тис грн; 6420000 Державне бюро розслідувань - на 128.412,525 тис грн. 

Відхилено

-2781- Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
Передбачити за бюджетною програмою КПКВК 2911050 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг» для бюджету Великоберезовицької 
селищної територіальної громади видатки у сумі 11.915.146 тис. грн на реалізацію проекту «Будівництво 
центру надання адміністративних послуг по вул. С.Бандери, 1а в смт. Велика Березовиця Тернопільського 
району Тернопільської області».

Джерелом додаткових витрат можуть бути залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року, податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку України (код 2102000), 
а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Відхилено

-2782- Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
Передбачити за бюджетною програмою КПКВК 2761070 «Державний фонд регіонального розвитку» 

видатки в сумі 73.776,722 тис. грн на закінчення реалізації проекту «Будівництво середньої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступеня на 24 класи (600 учнів) по вул. Микулинецька в смт. В.Березовиця Тернопільського району 

Відхилено



стор.   814
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Тернопільської області».
Джерелом додаткових витрат можуть бути залишки коштів загального та спеціального фондів державного 

бюджету на початок року, податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку України (код 2102000), 
а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

-2783- Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
Передбачити за бюджетною програмою КПКВК 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних 

доріг загального користування державного значення» видатки в сумі 648.000 тис. грн на здійснення Поточного 
середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-20-04 Бережани-
Підгайці-Монастириська на ділянці 1+783-24+000. Довжина - 22, 217 км.

Джерелом додаткових витрат можуть бути залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року, податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку України (код 2102000), 
а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Відхилено

-2784- Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
Передбачити за бюджетною програмою КПКВК 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних 

доріг загального користування державного значення» видатки в сумі 757.000 тис. грн на здійснення Поточного 
середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-20-18 Зборів-
Козова на ділянці 1+0, 45-27+745. Довжина - 26, 7 км.

Джерелом додаткових витрат можуть бути залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року, податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку України (код 2102000), 
а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Відхилено

-2785- Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
Передбачити за бюджетною програмою КПКВК 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» 
видатки в сумі 55.000 тис. грн на здійснення Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення С201503 (Від М-19 - Мишковичі - Дружба) - Мар'янівка на ділянці км 0+000 
- км 17+851 (окремими ділянками) Тернопільської області. Довжина - 13 км.

Джерелом додаткових витрат можуть бути залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року, податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку України (код 2102000), 
а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Відхилено

2687. 19309200000 Районний бюджет Кременецького району
2688. 19315200000 Районний бюджет Тернопільського району
2689. 19316200000 Районний бюджет Чортківського району
2690. 20100000000 Обласний бюджет Харківської області -2786- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)

Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 
бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Харківської області на 
розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. 
грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

Відхилено

-2787- Н.д.Одарченко А.М. (Реєстр.картка №170)
У додатку № 3 до законопроекту передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

Міністерства розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування) "Субвенція з 
державного бюджету обласному бюджету Харківської області на придбання медичного обладнання для 
комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна клінічна лікарня" в м. Харків" 
(код 276____) в сумі 100.000 тис. грн /з внесенням відповідних змін до підсумкових показників видатків 
державного бюджету/

Відхилено

-2788- Н.д.Світлична Ю. О. (Реєстр.картка №179) Відхилено



стор.   815
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 
державного бюджету місцевому бюджету Лозівської міської територіальної громади Харківської області на 
капітальний ремонт покрівлі поліклінічного відділення №2 КНП «Лозівське ТМО» в обсязі 2.676,704 тис. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок зменшення видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування 
державного боргу» (код 3511350). 

-2789- Н.д.Світлична Ю. О. (Реєстр.картка №179)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 

державного бюджету місцевому бюджету Лозівської міської територіальної громади Харківської області на 
капітальний ремонт поліклінічного відділення №2 (підсилення огороджуючих конструкцій) КНП «Лозівське 
ТМО» в обсязі 4.698,302 тис. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок зменшення видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування 
державного боргу» (код 3511350). 

Відхилено

-2790- Н.д.Світлична Ю. О. (Реєстр.картка №179)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 

державного бюджету місцевому бюджету Лозівської міської територіальної громади Харківської області на 
капітальний ремонт поліклінічного відділення №2 (утеплення фасаду) КНП «Лозівське ТМО» 

в обсязі 5.434,301 тис. грн.
Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 

України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок зменшення видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування 
державного боргу» (код 3511350). 

Відхилено

-2791- Н.д.Світлична Ю. О. (Реєстр.картка №179)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 

державного бюджету місцевому бюджету Близнюківської селищної територіальної громади Харківської 
області на капітальний ремонт КЗ Близнюківський ліцей» в обсязі 24.492,024 тис. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок зменшення видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування 
державного боргу» (код 3511350). 

Відхилено

-2792- Н.д.Світлична Ю. О. (Реєстр.картка №179)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 

державного бюджету місцевому бюджету Солоницівської селищної територіальної громади Харківської 
області на реконструкцію шляхом розширення будівлі Дворічнокутянської ЗОШ І-ІІІ ступенів» в обсязі 
40.708.764 грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок зменшення видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування 
державного боргу» (код 3511350). 

Відхилено

-2793- Н.д.Світлична Ю. О. (Реєстр.картка №179)
Передбачити Державному агентству автомобільних доріг України за загальним фондом видатки розвитку за 

новою бюджетною програмою «Капітальний ремонт ділянки від Красноградського району до Лозівського 
району Харківської області (перетин з а/м Р-51 Мерефа-Лозова-Павлоград) 75,3 км (ПК 0+000- 75+300) дороги 
державного значення Р-79/М-18/» в обсязі 1,8 млрд. грн.

Відхилено



стор.   816
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок зменшення видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування 
державного боргу» (код 3511350). 

-2794- Н.д.Світлична Ю. О. (Реєстр.картка №179)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 

державного бюджету місцевому бюджету Кегичівської селищної територіальної громади Харківської області 
на капітальний ремонт хірургічно - гінекологічного відділення КНП Кегичівської селищної ради «Кегичівська 
центральна районна лікарня» в обсязі 13,6 млн. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок зменшення видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування 
державного боргу» (код 3511350). 

Відхилено

-2795- Н.д.Світлична Ю. О. (Реєстр.картка №179)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 

державного бюджету місцевому бюджету Наталинської сільської територіальної громади Харківської області 
на капітальний ремонт покрівлі, фасаду та вимощення будівлі Кобзівського навчально-виховного комплексу» 
в обсязі 10.097,854 тис. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок зменшення видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування 
державного боргу» (код 3511350). 

Відхилено

-2796- Н.д.Світлична Ю. О. (Реєстр.картка №179)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 

державного бюджету місцевому бюджету Красноградської міської територіальної громади Харківської області 
на ремонт автодороги під’їзд до с. Першотравневе, С 211715, км 0+000-7+900» в обсязі 3 млн. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок зменшення видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування 
державного боргу» (код 3511350). 

Відхилено

-2797- Н.д.Світлична Ю. О. (Реєстр.картка №179)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 

державного бюджету місцевому бюджету Красноградської міської територіальної громади Харківської області 
на ремонт автодороги під’їзд до с. Тишенківка, С 211702, км 0+000-11+300» в обсязі 3 млн. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок зменшення видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування 
державного боргу» (код 3511350). 

Відхилено

-2798- Н.д.Світлична Ю. О. (Реєстр.картка №179)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 

державного бюджету місцевому бюджету Лозівської міської територіальної громади Харківської області на 
реконструкцію з прибудовою спортивного комплексу Лозівського міського Палацу культури» 

в обсязі 77.399,604 тис. грн.
Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 

України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок зменшення видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування 

Відхилено



стор.   817
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

державного боргу» (код 3511350). 

-2799- Н.д.Світлична Ю. О. (Реєстр.картка №179)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 

державного бюджету місцевому бюджету Лозівської міської територіальної громади Харківської області на 
капітальний ремонт приміщень поліклінічного відділення №1 КНП «Лозівське ТМО» в обсязі 38.967,954 тис. 
грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок зменшення видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування 
державного боргу» (код 3511350). 

Відхилено

-2800- Н.д.Світлична Ю. О. (Реєстр.картка №179)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 

державного бюджету місцевому бюджету Лозівської міської територіальної громади Харківської області на 
капітальний ремонт приміщень неврологічного відділення стаціонарного відділення №1 КНП «Лозівське ТМО» 
в обсязі 6.493,852 тис. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок зменшення видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування 
державного боргу» (код 3511350). 

Відхилено

-2801- Н.д.Світлична Ю. О. (Реєстр.картка №179)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 

державного бюджету місцевому бюджету Лозівської міської територіальної громади Харківської області на 
будівництво полігону ТПВ в м. Лозова» в обсязі 345.000 тис. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок зменшення видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування 
державного боргу» (код 3511350). 

Відхилено

-2802- Н.д.Світлична Ю. О. (Реєстр.картка №179)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 

державного бюджету місцевому бюджету Лозівської міської територіальної громади Харківської області на 
реконструкцію очисних споруд в м. Лозова» в обсязі 79.959,8 тис. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок зменшення видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування 
державного боргу» (код 3511350). 

Відхилено

-2803- Н.д.Світлична Ю. О. (Реєстр.картка №179)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 

державного бюджету місцевому бюджету Лозівської міської територіальної громади Харківської області на 
реконструкцію системи поза майданчикового водопостачання м. Лозова» в обсязі 754.945,090 тис. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок зменшення видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування 
державного боргу» (код 3511350). 

Відхилено

-2804- Н.д.Світлична Ю. О. (Реєстр.картка №179)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 

державного бюджету місцевому бюджету Лозівської міської територіальної громади Харківської області на 

Відхилено



стор.   818
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

реконструкцію водопроводу від вул. Говорова до камери переключень вул. Свободи у м. Лозова» в обсязі 99.552 
тис. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок зменшення видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування 
державного боргу» (код 3511350). 

-2805- Н.д.Світлична Ю. О. (Реєстр.картка №179)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 

державного бюджету місцевому бюджету Лозівської міської територіальної громади Харківської області на 
завершення робіт по проекту «Реконструкція нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Харківська 
область, м. Лозова, вул. Козацька, буд. 3, нежитлове приміщення №1 (коригування)» в обсязі 10.753,007 тис. 
грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок зменшення видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування 
державного боргу» (код 3511350). 

Відхилено

-2806- Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету Південної міської територіальної 

громади Харківського району Харківської області (код бюджету 20549000000) на реалізацію проєкту 
«Реконструкція споруд біологічного очищення стічних вод із встановленням сучасної системи механічного 
очищення та знезараження за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Буди, вул. Шевченка, 44» 
у сумі 59.994,284 тис. грн.
Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного 
банку України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року, а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного 
майна (код 500000). 

Відхилено

-2807- Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету Мереф’янської міської територіальної 

громади Харківського району Харківської області (код бюджету 20502000000) на реалізацію першого етапу 
проєкту «Реконструкція будівель Комунального закладу «Мереф’янська загальноосвітня школа I-III ступенів 
№ 6» Мереф’янської міської ради Харківської області» з прибудовою нового корпусу, розташованих за 
адресою: вул. 5-го Вересня, 87, м. Мерефа, Харківського району Харківської області» у сумі 87.620,3 тис. грн.
Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного 
банку України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року, а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного 
майна (код 500000). 

Відхилено

-2808- Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету Мереф’янської міської територіальної 

громади Харківського району Харківської області (код бюджету 20502000000) на реалізацію проєкту «Нове 
будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу на території стадіону «Авангард», розташованого по вул. 
Леонівській, 68, м. Мерефа, Харківського району Харківської області» у сумі 68.716,498 тис. грн.
Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного 
банку України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року, а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного 
майна (код 500000). 

Відхилено

-2809- Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету Мереф’янської міської територіальної 

Відхилено



стор.   819
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

громади Харківського району Харківської області (код бюджету 20502000000) на реалізацію проєкту 
«Реконструкція будівлі дитячого садка по вул. Леонівській, 42 в м.Мерефа Харківського району, Харківської 
області. Коригування» у сумі 46.966,04 тис. грн.
Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного 
банку України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року, а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного 
майна (код 500000). 
-2810- Н.д.Любота Д.В. (Реєстр.картка №177)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Богданець А.В. (Реєстр.картка №163)
    Н.д.Здебський Ю.В. (Реєстр.картка №172)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Брагар Є.В. (Реєстр.картка №299)
    Н.д.Мезенцева М.С. (Реєстр.картка №168)
    Н.д.Шенцев Д.О. (Реєстр.картка №176)
    Н.д.Одарченко А.М. (Реєстр.картка №170)
    Н.д.Красов О.І. (Реєстр.картка №180)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Світлична Ю. О. (Реєстр.картка №179)
    Н.д.Літвінов О.М. (Реєстр.картка №178)
    Н.д.Пивоваров Є.П. (Реєстр.картка №175)
    Н.д.Колісник А.С. (Реєстр.картка №316)

Передбачити нову субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Харківської області (код 
20100000000) на реалізацію проекту у межах програми Президента України «Велике будівництво», а саме 
будівництва нового комплексу Комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології», вул. 
Лісопарківська, буд. 4, м. Харків в обсязі 500.000 тис. грн.
Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного 
банку України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року, а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного 
майна (код 500000). 

Відхилено

2691. 20304200000 Районний бюджет Богодухівського району
2692. 20314200000 Районний бюджет Ізюмського району
2693. 20317200000 Районний бюджет Красноградського району
2694. 20319200000 Районний бюджет Куп’янського району
2695. 20320200000 Районний бюджет Лозівського району
2696. 20325200000 Районний бюджет Харківського району
2697. 20326200000 Районний бюджет Чугуївського району
2698. 20516000000 Бюджет Циркунівської сільської 

територіальної громади
2699. 20526000000 Бюджет Безлюдівської селищної 

територіальної громади
2700. 20554000000 Бюджет Харківської міської територіальної 

громади
-2811- Н.д.Мезенцева М.С. (Реєстр.картка №168)

Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 
Враховано частково
(дорученн Уряду)



стор.   820
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

державного бюджету до бюджету Харківської міської територіальної громади на закупівлю систем 
протипожежного захисту для закладів освіти» - 10.000 тис. грн.

Джерелом покриття таких видатків пропонуємо визначити за рахунок збільшення доходів за 
кодом 14060000 «Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з 
урахуванням бюджетного відшкодування» і за кодом 14070000 «Податок на додану вартість з 
ввезених на митну територію України товарів». 

/щодо передбачення 
субвенції для МОН/

-2812- Н.д.Мезенцева М.С. (Реєстр.картка №168)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 

державного бюджету до бюджету Харківської міської територіальної громади на виконання програми 
енергозбереження та заміни вікон у під`їздах 134 будинків комунальної власності міста на металопластикові в 
м.Харків» - 48.200 тис. грн.

Джерелом покриття таких видатків пропонуємо визначити за рахунок збільшення доходів за кодом 
14060000 «Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням 
бюджетного відшкодування» і за кодом 14070000 «Податок на додану вартість з ввезених на митну територію 
України товарів». 

Відхилено

-2813- Н.д.Мезенцева М.С. (Реєстр.картка №168)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 

державного бюджету до бюджету Харківської міської територіальної громади на капітальний ремонт 
внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання 36 будинків комунальної власності у 
Шевченківському районі в м.Харків загальною довжиною 4,0 тис. м.п.» - 3.200 тис. грн.

Джерелом покриття таких видатків пропонуємо визначити за рахунок збільшення доходів за кодом 
14060000 «Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням 
бюджетного відшкодування» і за кодом 14070000 «Податок на додану вартість з ввезених на митну територію 
України товарів». 

Відхилено

2701. 21100000000 Обласний бюджет Херсонської області -2814- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 

бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області на 
розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. 
грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

Відхилено

-2815- Н.д.Вагнєр В.О. (Реєстр.картка №183)
Передбачити цільові кошти на фінансову підтримку Комунального підприємства агрофірма радгосп 

«Білозерський» (код ЄДРПОУ 00413506), у складі міжбюджетних трансфертів (інших дотацій та субвенцій) з 
державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 10 млн гривень.

Пропонується покрити додаткову потребу у коштах за рахунок надходжень від підвищення акцизного 
податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої надходжень від приватизації державного майна, а також 
від організації та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей. 

Відхилено

-2816- Н.д.Павліш П.В. (Реєстр.картка №182)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Горенюк О.О. (Реєстр.картка №136)

Передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою Міністерства розвитку громад та територій 
України (загальнодержавні видатки та кредитування) "Субвенція з державного бюджету обласному бюджету 
Херсонської області на розширення та реконструкцію Набережної по проспекту Ушакова у місті Херсоні" (код 
276____) в сумі 95.000 тис. грн /з внесенням відповідних змін до підсумкових показників видатків державного 
бюджету/.

Відхилено

2702. 21301200000 Районний бюджет Бериславського району
2703. 21307200000 Районний бюджет Генічеського району



стор.   821
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

2704. 21312200000 Районний бюджет Каховського району
2705. 21316200000 Районний бюджет Скадовського району
2706. 21319200000 Районний бюджет Херсонського району
2707. 22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області -2817- Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)

У додатку №3 “Розподіл видатків Державного бюджету України на 2022 рік” за кодом програмної 
класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3411220 «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури» передбачити видатки за загальним фондом на 
«Реконструкцію футбольного поля під штучним покриттям Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи 
№1 по вул. Спортивній, 17 в м. Хмельницькому» у сумі 22.187,7 тис. грн.

Збалансування вищезазначеної пропозиції здійснити за рахунок збільшення надходжень від рентної плати 
та плати за використання інших природних ресурсів. 

Відхилено

-2818- Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
У додатку №3 “Розподіл видатків Державного бюджету України на 2022 рік” збільшити видатки 

Міністерства молоді та спорту України за бюджетною програмою 3411220 «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури», передбачивши нову субвенцію з державного 
бюджету бюджету Хмельницької міської територіальної громади на «Реконструкцію футбольного поля під 
штучним покриттям Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №1 по вул. Спортивній, 17 в м. 
Хмельницькому» у сумі 22.187,7 тис. грн.

Збалансування вищезазначеної пропозиції здійснити за рахунок збільшення надходжень від рентної плати 
та плати за використання інших природних ресурсів. 

Відхилено

-2819- Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
Збільшити у додатку №3 до законопроекту видатки Державного агентства автомобільних доріг України 

(загальнодержавні видатки та кредитування) (код 3130000) на 11.238,546 тис. грн. передбачивши субвенцію 
місцевому бюджету Ямпільської селищної територіальної громади Шепетівського району на капітальний 
ремонт автомобільного моста через річку Горинь у сумі 11.238,546 тис. грн.

Збалансування вищезазначеної пропозиції здійснити за рахунок збільшення надходжень від рентної плати 
та плати за використання інших природних ресурсів. 

Відхилено

-2820- Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
У додатку №3 до законопроекту встановити видатки розвитку загального фонду державного бюджету за 

новою бюджетною програмою Міністерства розвитку громад та територій «Субвенція з державного бюджету 
бюджету Хмельницької міської територіальної громади на будівництво Льодового палацу по вул. Прибузькій, 
7/3А в м. Хмельницькому» (276 ____) у сумі 291.782,4 тис. грн. /з внесенням відповідних змін до додатку №6 
до законопроекту/.

Збалансування вищезазначеної пропозиції здійснити за рахунок збільшення надходжень від рентної плати 
та плати за використання інших природних ресурсів. 

Відхилено

-2821- Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
У додатку №3 “Розподіл видатків Державного бюджету України на 2022 рік” збільшити видатки 

Міністерства молоді та спорту України за бюджетною програмою 3411220 «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури», передбачивши нову субвенцію з державного 
бюджету бюджету Хмельницької міської територіальної громади на реалізацію проекту "Будівництво 
Льодового палацу по вул. Прибузькій, 7/3А в м. Хмельницькому» у сумі 291.782,4 тис. грн.

Збалансування вищезазначеної пропозиції здійснити за рахунок збільшення надходжень від рентної плати 
та плати за використання інших природних ресурсів. 

Відхилено

-2822- Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
Збільшити видатки Міністерства культури та інформаційної політики України за бюджетною програмою код 

3811070 на 30.000 тис. грн передбачивши субвенцію місцевому бюджету Ізяславської міської територіальної 

Відхилено



стор.   822
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громади на проведення робіт з консервації палацового комплексу «Садиба Сангушків» у сумі 30.000 тис. грн.
Збалансування вищезазначеної пропозиції здійснити за рахунок збільшення надходжень від рентної плати 

та плати за використання інших природних ресурсів. 

-2823- Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
Передбачити Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України видатки за новою програмою 

«Субвенція з державного бюджету місцевому бюджету Красилівської міської територіальної громади на 
реконструкцію очисних споруд №1 Красилівського ПВКГ село Заставки Красилівського району Хмельницької 
області» у сумі 20.000 тис. грн.

Збалансування вищезазначеної пропозиції здійснити за рахунок додаткових надходжень від приватизації 
державного майна( код 500000). 

Відхилено

-2824- Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
Передбачити Міністерству розвитку громад та територій України видатки за новою програмою «Субвенція 

з державного бюджету місцевому бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на будівництво 
будинку культури на 500 місць в смт Теофіполь (Завершення будівництва із зменшенням до 493, вул. Небесної 
Сотні, 9 (коригування) у сумі 29.915,135 тис. грн.

Збалансування вищезазначеної пропозиції здійснити за рахунок додаткових надходжень від приватизації 
державного майна( код 500000). 

Відхилено

-2825- Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
    Н.д.Жмеренецький О.С. (Реєстр.картка №190)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Ватрас В.А. (Реєстр.картка №295)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)

Збільшити видатки Міністерства розвитку громад та територій України (2760000), передбачивши нову 
субвенцію з державного бюджету України для бюджету Хмельницької міської територіальної громади 
(22564000000) на виконання програми з розбудови мережі водовідвідних колекторів, каналів та водостоків 
(розчистка річок Південний Буг, Кудрянка, Плоска, капітальний ремонт та будівництво нових водовідвідних 
колекторів, каналів та водостоків у м. Хмельницькому для приймання і водовідведення дощових і снігових 
стічних вод у водні об'єкти м. Хмельницького та Хмельницької області) у сумі 28.000 тис. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Відхилено

-2826- Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
Збільшити видатки Міністерства розвитку громад та територій України (2760000), передбачивши нову 

бюджетну програму «Нове будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. 
Хмельницький» для бюджету Хмельницької міської територіальної громади (22564000000) у сумі 316.382,502 
тис. грн.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Відхилено

-2827- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 

бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Хмельницької області на 
розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. 

Відхилено
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грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

2708. 22308200000 Районний бюджет Кам’янець-Подільського 
району

2709. 22317200000 Районний бюджет Хмельницького району
2710. 22319200000 Районний бюджет Шепетівського району
2711. 23100000000 Обласний бюджет Черкаської області -2828- Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)

    Н.д.Яценко А.В. (Реєстр.картка №200)
    Н.д.Савченко О.С. (Реєстр.картка №290)

Додатки №3 та №6 до законопроекту доповнити новою бюджетною програмою «Субвенція з державного 
бюджету бюджету Уманської міської територіальної громади на соціально-економічний розвиток міста Умань 
Черкаської області» у сумі 200.000 тис. грн.

Джерела покриття запропонованої пропозиції визначити за рахунок зменшення інших бюджетних програм. 

Відхилено

-2829- Н.д.Яценко А.В. (Реєстр.картка №200)
Додатки №3 та №6 до законопроекту доповнити новою бюджетною програмою «Субвенція з державного 

бюджету бюджету Уманської міської територіальної громади на соціально-економічний розвиток міста Умань 
Черкаської області як центру міжнародного паломництва» у сумі 200.000 тис. грн.

Джерела покриття запропонованої пропозиції визначити за рахунок зменшення інших бюджетних програм. 

Відхилено

-2830- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
Передбачити нові бюджетні програми для Міністерства розвитку громад та територій України  за 

загальнодержавними видатками та кредитуванням:
"Субвенція з державного бюджету на реконструкцію учбового корпусу з прибудовою Черкаського 

гуманітарно-правового ліцею за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна, 251" встановивши асигнування за 
загальним фондом у обсязі 30.000 тис грн;

"Субвенція з державного бюджету на реконструкцію будівлі дошкільного навчального закладу № 40 
Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 10" встановивши асигнування за загальним 
фондом у обсязі 67.200 тис грн;

"Субвенція з державного бюджету на реконструкцію будівлі Центру надання адміністративних послуг 
виконавчого комітету Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170" встановивши 
асигнування за загальним фондом у обсязі 35.000 тис грн;

"Субвенція з державного бюджету на реконструкцію будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) 
№21 "Веселка" Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 179" встановивши асигнування 
за загальним фондом у обсязі 8.000 тис грн;

"Субвенція з державного бюджету на реконструкцію Дитячого парку за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 
168" встановивши асигнування за загальним фондом у обсязі 35.000 тис гривень.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути додаткові надходження 50 млрд грн від 
збільшення частини прибутку НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

Відхилено

-2831- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
Передбачити нові бюджетні програми для Міністерства культури та інформаційної політики України за 

загальнодержавними видатками та кредитуванням:
"Субвенцію з державного бюджету на реконструкцію парка-пам'ятки садового-паркового мистецтва 

місцевого значення Парк Молодіжний в м. Черкаси" встановивши асигнування за загальним фондом у обсязі 
70.000 тис грн, збільшивши арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань головного розпорядника 
бюджетних коштів;

"Субвенцію з державного бюджету на реконструкцію набережної по вулиці Козацька в м. Черкаси" 
встановивши асигнування за загальним фондом у обсязі 70.000 тис грн, збільшивши арифметичні підсумки 
загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути додаткові надходження 50 млрд грн від 

Відхилено
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збільшення частини прибутку НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

-2832- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
Передбачити нову бюджетну програму для Міністерства розвитку громад та територій України 

(загальнодержавні видатки та кредитування) "Субвенція з державного бюджету на будівництво електролізної 
на Дніпровській водоочисній станції для виробництва низькоконцентрованого розчину гіпохлориту натрію, с. 
Сокирино, Черкаського району, Черкаської області" встановивши асигнування за загальним фондом у обсязі 
47.000 тис грн, збільшивши арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань головного розпорядника 
бюджетних коштів.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути додаткові надходження 50 млрд грн від 
збільшення частини прибутку НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

Відхилено

-2833- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
Передбачити нову бюджетну програму для Міністерства розвитку громад та територій України 

(загальнодержавні видатки та кредитування "Субвенція з державного бюджету на реконструкцію дільниці 
головного каналізаційного колектору по проспекту Хіміків від вул. Громова (Максима Залізняка) до вул. 
Р.Люксембург (Самійла Кішки) в м. Черкаси, Черкаської області" встановивши асигнування за загальним 
фондом у обсязі 20.000 тис грн, збільшивши арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань головного 
розпорядника бюджетних коштів.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути додаткові надходження 50 млрд грн від 
збільшення частини прибутку НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

Відхилено

-2834- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
Передбачити нову бюджетну програму для Державного агентства автомобільних доріг України 

(загальнодержавні видатки та кредитування) "Субвенція з державного бюджету на капітальний ремонт вулиці 
Героїв Холодного Яру (від вул. Східна до проспекту Хіміків) в м. Черкаси, Черкаської області" встановивши 
асигнування за загальним фондом у обсязі 45.000 тис грн, збільшивши арифметичні підсумки загального обсягу 
асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути додаткові надходження 50 млрд грн від 
збільшення частини прибутку НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

Відхилено

-2835- Н.д.Завітневич О.М. (Реєстр.картка №263)
У додатку № 3 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною 

програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на будівництво корпусу 
серцево-судинної хірургії КНП «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради» за 
адресою вул. Мечнікова 25 в м. Черкаси» на 225.000 тис. грн (з уточненням відповідних підсумкових показників 
у цьому додатку та статті 1 законопроекту). 

Відхилено

-2836- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 

бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на 
розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. 
грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

Відхилено

-2837- Н.д.Рудик С.Я. (Реєстр.картка №198)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом по головному розпоряднику коштів «Міністерство освіти 

і науки України» за бюджетною програмою «Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів», (код 2211260) у обсязі 158,4 млн грн 
(сприятиме виконанню ремонтних робіт у закладах загальної середньої освіти Смілянської, Михайлівської, 
Кам’янської, Березняківської та інших територіальних громад Черкаської області) /з уточненням відповідних 
показників у додатку №3 та статті 1 законопроекту/.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року, а також за 

Відхилено



стор.   825
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

рахунок збільшення дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через 
Державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

-2838- Н.д.Рудик С.Я. (Реєстр.картка №198)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом по головному розпоряднику коштів «Міністерство освіти 

і науки України» за бюджетною програмою «Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на 
придбання обладнання для їдальнь (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти» (код 2211290) у обсязі 
55,7 млн грн (з уточненням відповідних показників у додатку №3 та статті 1 законопроекту). Крім того, 
пропоную розширити напрями використання цієї субвенції та дозволити використовувати кошти на поточний 
ремонт приміщень їдальнь (харчоблоків), закладів освіти Смілянської, Михайлівської, Кам’янської, 
Березняківської та інших територіальних громад Черкаської області.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року, а також за 
рахунок збільшення дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через 
Державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Відхилено

-2839- Н.д.Рудик С.Я. (Реєстр.картка №198)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом по головному розпоряднику коштів «Міністерство освіти 

і науки України» за бюджетною програмою «Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» (код 2211300) у обсязі 750 млн грн для створення безпечних 
умов навчання школярів Смілянської, Михайлівської, Кам’янської, Березняківської, Руськополянської та інших 
територіальних громад Черкаської області (з уточненням відповідних показників у додатку №3 та статті 1 
законопроекту).

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року, а також за 
рахунок збільшення дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через 
Державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Відхилено

-2840- Н.д.Рудик С.Я. (Реєстр.картка №198)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом по головному розпоряднику коштів «Міністерству 

розвитку громад та територій України» (код 2760000) з метою реалізації Державної програми «Питна вода», 
передбачити нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів 
водопостачання та водовідведення (реконструкція та заміна водонапірних колекторів, мереж, ліквідації 
непридатних до використання артезіанських свердловин) у обсязі 2.000.000 грн, в тому числі Черкаської області 
у зв’язку з катастрофічною ситуацією в регіоні (з уточненням відповідних показників у додатку №3 та статті 1 
законопроекту).

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року, а також за 
рахунок збільшення дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через 
Державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Відхилено

-2841- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Завітневич О.М. (Реєстр.картка №263)

Збільшити видатки розвитку за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному 
бюджету Черкаської області на будівництво корпусу серцево-судинної хірургії КНП «Черкаський обласний 
кардіологічний центр Черкаської обласної ради» за адресою вул. Мечнікова 25 в м. Черкаси» на 225.000 тис. 
грн (з уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту).

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року, а також за 
рахунок збільшення дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через 

Відхилено



стор.   826
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

2712. 23304200000 Районний бюджет Звенигородського району
2713. 23305200000 Районний бюджет Золотоніського району
2714. 23315200000 Районний бюджет Уманського району
2715. 23317200000 Районний бюджет Черкаського району
2716. 24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області -2842- Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)

У додатку №6 до проекту закону передбачити бюджету Чернівецької міської територіальної громади (код 
24552000000) субвенцію на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах в обсязі 51.469,6 тис. грн (на «Будівництво проспекту Незалежності на ділянці вул. 
Сторожинецької - Героїв Майдану в м. Чернівці»). 

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000).

Відхилено

-2843- Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
У додатку №6 до проекту закону передбачити бюджету Чернівецької міської територіальної громади (код 

24552000000) субвенцію на розвиток спортивної інфраструктури у розмірі 53.847,5 тис. грн (на «Реконструкцію 
басейну ЗОШ №27 по вул. Воробкевича, 19 в м. Чернівці»). 

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000).

Відхилено

-2844- Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
У проекті закону передбачити бюджету Чернівецької міської територіальної громади (код 24552000000) 

субвенцію у обсязі 22.610,7 тис. грн (на проектування та будівництво водопонижуючих свердловин дренажної 
галереї вул.Ю.Гагаріна - П.Нахімова у м. Чернівці ).

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Відхилено

-2845- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 

бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Чернівецької області на 
розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. 
грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

Відхилено

-2846- Н.д.Мазурашу Г.Г. (Реєстр.картка №203)
    Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка №323)

У додатку №3 до проекту закону за видатками розвитку за новими бюджетними програмами загального 
фонду передбачити нову субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Чернівецької області (код 
24100000000) на реалізацію проектів у межах програми Президента України «Велике будівництво», а саме:

будівництво центру реабілітації «Модрина» (для реабілітації учасників бойових дій) шляхом реконструкції 
(капітального ремонту) будівлі колишнього Чернівецького обласного протитуберкульозного санаторію 
«Красноїльськ» (вул. Степана Великого, буд. 173, смт. Красноїльськ, Чернівецький район, Чернівецька область) 
в обсязі 59.895,6 тис. грн.;

добудова школи на 198 учнівських місць з дитячою дошкільною установою у селі Куликівка (вул. М. 
Ємінеску, 1, с. Куликівка, Чернівецький район, Чернівецька область) в обсязі 43.673,3 тис. грн. 

Відхилено

-2847- Н.д.Заремський М.В. (Реєстр.картка №202)
Передбачити за загальним фондом нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів з протипаводкового захисту в басейнах річок Прут, Черемош та Сірет» для 

Відхилено



стор.   827
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Міністерства розвитку громад та територій України з видатками розвитку у сумі 165.000 тис. грн, з внесенням 
відповідних змін до додатків №3 і №6 до законопроекту.

Зазначені додаткові видатки загального фонду пропоную покрити за рахунок збільшення у додатку №1 
доходів загального фонду державного бюджету по коду 11020000 «Податок на прибуток підприємств». 

-2848- Н.д.Заремський М.В. (Реєстр.картка №202)
Передбачити за загальним фондом нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів розвитку гірських територій у Чернівецькій області» для Міністерства 
розвитку громад та територій України з видатками розвитку у сумі 75.000 тис. грн, з внесенням відповідних 
змін до додатків №3 і №6 до законопроекту.

Зазначені додаткові видатки загального фонду пропоную покрити за рахунок збільшення у додатку №1 
доходів загального фонду державного бюджету по коду 11020000 «Податок на прибуток підприємств». 

Відхилено

-2849- Н.д.Заремський М.В. (Реєстр.картка №202)
Передбачити за загальним фондом нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам для закладів дошкільної та загальної середньої освіти, розташованих в гірських територіях 
Чернівецької області» для Міністерства освіти і науки України з видатками розвитку у сумі 45.000 тис. грн, з 
внесенням відповідних змін до додатків №3 і №6 до законопроекту.

Зазначені додаткові видатки загального фонду пропоную покрити за рахунок збільшення у додатку №1 
доходів загального фонду державного бюджету по коду 11020000 «Податок на прибуток підприємств». 

Відхилено

-2850- Н.д.Заремський М.В. (Реєстр.картка №202)
Передбачити за загальним фондом нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів розвитку бібліотек в гірських територіях Чернівецькій області» для 
Міністерства освіти і науки України з видатками розвитку у сумі 8.000 тис. грн, з внесенням відповідних змін 
до додатків №3 і №6 до законопроекту.

Зазначені додаткові видатки загального фонду пропоную покрити за рахунок збільшення у додатку №1 
доходів загального фонду державного бюджету по коду 11020000 «Податок на прибуток підприємств». 

Відхилено

-2851- Н.д.Заремський М.В. (Реєстр.картка №202)
Передбачити за загальним фондом нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення підтримки закладів охорони здоров’я гірських територій Чернівецькій області» для 
Міністерства охорони здоров’я України з видатками розвитку у сумі 30.000 тис. грн, з внесенням відповідних 
змін до додатків №3 і №6 до законопроекту.

Зазначені додаткові видатки загального фонду пропоную покрити за рахунок збільшення у додатку №1 
доходів загального фонду державного бюджету по коду 11020000 «Податок на прибуток підприємств». 

Відхилено

-2852- Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
Спрямувати бюджету Чернівецької міської територіальної громади додаткові кошти у сумі 78,1 млн грн для 

забезпечення підвищення посадових окладів педагогічних працівників закладів дошкільної та позашкільної 
освіти, які фінансуються з місцевих бюджетів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 
№822. 

Відхилено

-2853- Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
Передбачити компенсацію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 30,7 млн грн на підвищення 

стипендій учням професійно-технічних навчальних закладів. 

Відхилено

-2854- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
Передбачити нову субвенцію з державного бюджету на реалізацію проекту "Реконструкція будинку 

культури в с. Комарівці Сторожинецького району Чернівецької області" в обсязі 5.667,389 тис. грн.
Джерелом фінансування відповідних додаткових витрат загальним обсягом 3.469.000 тис. грн пропоную 

визначити перевищення доходів Національного банку України, а також залишки коштів загального та 

Відхилено



стор.   828
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

-2855- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
Передбачити нову субвенцію з державного бюджету на реалізацію проекту "Реконструкція будинку 

культури по вул. Головній, 20-Г в с. Стара Жадова Сторожинецького району Чернівецької області" в обсязі 
20.345,540 тис. грн.

Джерелом фінансування відповідних додаткових витрат загальним обсягом 3.469.000 тис. грн пропоную 
визначити перевищення доходів Національного банку України, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2856- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
Передбачити нову субвенцію з державного бюджету на реалізацію проекту "Реконструкція будівлі 

солдатської їдальні під дошкільний навчальний заклад по вул. Гвардійській, 15 в м. Сторожинець, 
Сторожинецького району Чернівецької області" в обсязі 24.181,532 тис. грн.

Джерелом фінансування відповідних додаткових витрат загальним обсягом 3.469.000 тис. грн пропоную 
визначити перевищення доходів Національного банку України, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2857- Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
Передбачити нову субвенцію з державного бюджету на реалізацію проекту "Капітальний ремонт 

лікувального корпусу (літ. "Б") Комунального некомерційного підприємства "Кіцманська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування" по вул. Незалежності, 1 в м. Кіцмань, Чернівецького району Чернівецької 
області" в обсязі 48.520,346 тис. грн.

Джерелом фінансування відповідних додаткових витрат загальним обсягом 3.469.000 тис. грн пропоную 
визначити перевищення доходів Національного банку України, а також залишки коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

2717. 24301200000 Районний бюджет Вижницького району
2718. 24305200000 Районний бюджет Дністровського району
2719. 24312200000 Районний бюджет Чернівецького району
2720. 25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області -2858- Н.д.Сова О.Г. (Реєстр.картка №294)

    Н.д.Гривко С.Д. (Реєстр.картка №335)
Збільшити видатки за загальним фондом за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» (КПКВК 
2311500) на 8.203,8 тис. грн для місцевих бюджетів Чернігівської області, із внесенням відповідних змін у 
додатки № 3 та № 6 до законопроекту.

Зазначену вище пропозицію пропонується забезпечити за рахунок додаткових надходжень від приватизації 
державного майна (код 500000), які за попередніми розрахунками Фонду державного майна очікуються у сумі 
не менше 8 млрд грн. в цілому. 

Відхилено

-2859- Н.д.Сова О.Г. (Реєстр.картка №294)
    Н.д.Гривко С.Д. (Реєстр.картка №335)

Збільшити видатки за загальним фондом за бюджетною програмою «Додаткова дотація з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров’я» (КПКВК 3511060) на 246.050,9 тис. грн для місцевих бюджетів Чернігівської 
області, із внесенням відповідних змін у додатки № 3 та № 6 до законопроекту.

Зазначену вище пропозицію пропонується забезпечити за рахунок додаткових надходжень від приватизації 
державного майна (код 500000), які за попередніми розрахунками Фонду державного майна очікуються у сумі 
не менше 8 млрд грн. в цілому. 

Відхилено

-2860- Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210) Відхилено



стор.   829
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Передбачити окрему бюджетну програму «Реалізація державного інвестиційного проєкту «Реконструкція 
комплексу нежитлових будівель та споруд стадіону “Колос” за адресою: Чернігівська область, смт. Козелець, 
вулиця Жуковського, будинок 11а» у сумі 26.963,54 тис. грн. 

-2861- Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Передбачити окрему бюджетну програму «Реалізація державного інвестиційного проєкту «Реконструкція 

стадіонного комплексу по вул. Щаслива, 14а в м. Бобровиця Чернігівської області» у сумі 26.747,643 тис. грн. 

Відхилено

-2862- Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Передбачити окрему бюджетну програму «Реалізація державного інвестиційного проєкту «Реконструкція 

спортзалу з прибудовою загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 Носівської міської ради по вул. Автоколонна, 13-
А в м. Носівка Чернігівської області» у сумі 6.630 тис. грн. 

Відхилено

-2863- Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Передбачити окрему бюджетну програму «Реалізація державного інвестиційного проєкту «Капітальний 

ремонт зовнішніх стін будівлі та заміна віконних і зовнішніх дверних блоків комунального закладу “Центр 
культури, дозвілля та спорту” (блок “А3”) Ладанської селищної ради по вул. Миру, 77 в смт. Ладан, 
Прилуцького району, Чернігівської області « у сумі 4.334,819 тис. грн. 

Відхилено

-2864- Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
Передбачити окрему бюджетну програму «Реалізація державного інвестиційного проєкту «Реконструкція 

частини нежитлової будівлі (корпус № 1 А-2, корпус № 2 А¹-2, перехідна галерея А-І) під центр комплексної 
реабілітації для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю по вул. Іванівській, 57А в м.Прилуки Чернігівської 
області» у сумі 13.310,7 тис. грн. 

Відхилено

-2865- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку з внесенням відповідних змін до додатка № 3 за новою 

бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Чернігівської області на 
розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. 
грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки). 

Відхилено

2721. 25309200000 Районний бюджет Корюківського району
2722. 25312200000 Районний бюджет Ніжинського району
2723. 25313200000 Районний бюджет Новгород-Сіверського 

району
2724. 25315200000 Районний бюджет Прилуцького району
2725. 25321200000 Районний бюджет Чернігівського району
2726. 26000000000 Бюджет міста Києва -2866- Н.д.Дубнов А.В. (Реєстр.картка №213)

Передбачити створення нової бюджетної програми «Будівництво багатопрофільної лікарні на території 
житлового масиву «Троєщина» на перетині вулиць Миколи Закревського та Милославської у Деснянському 
районі м. Києва» з обсягом видатків (код бюджетної програми 2301101) загальний фонд 720.000 тис. грн 
(видатки розвитку), водночас зменшивши на 720.000 тис. грн видатки (загальний фонд) за бюджетною 
програмою «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» (код бюджетної 
програми 3401220) видатки розвитку. 

Відхилено

-2867- Н.д.Стріхарський А.П. (Реєстр.картка №196)
Спрямувати кошти у сумі 40.000 тис. грн на реконструкцію автодороги з благоустроєм та надземними 

переходами з вуличним освітленням на відрізку вулиці Центральної від вул. Малоземельної до вул. Садова 135-
а, в Дарницькому районі м. Києва за рахунок збільшення доходів загального фонду проекту державного 
бюджету на 2022 рік у додатку № 1 до законопроекту (з уточненням відповідних підсумкових показників у 
цьому додатку та статті 1 законопроекту) за кодом 11020000 «Податок на прибуток підприємств» на 40.000 тис. 

Відхилено



стор.   830
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

грн. 

-2868- Н.д.Дубнов А.В. (Реєстр.картка №213)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету м.Києва в розмірі 921.400 тис. грн на 

ремонт, реконструкцію споруд, майданчиків для соціальних та реабілітаційних потреб Деснянського району м. 
Києва, встановивши в Додатку № 3 видатки за новою бюджетною програмою й водночас на суму 921.400 тис 
грн. зменшити видатки за бюджетною програмою «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та 
резервного спорту» (код бюджетної програми 3401220) загальний фонд, видатки розвитку. 

Відхилено

-2869- Н.д.Дубнов А.В. (Реєстр.картка №213)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету м.Києва в розмірі 35.500 тис. грн. на 

реконструкцію спортивних залів та спортивних майданчиків в Деснянському районі м. Києва, встановивши в 
Додатку № 3 видатки за новою бюджетною програмою й водночас на суму 35500 тис. грн зменшити видатки за 
бюджетною програмою «Управління та випробування космічних засобів» (код бюджетної програми 6381050) 
загальний фонд, видатки розвитку. 

Відхилено

-2870- Н.д.Дубнов А.В. (Реєстр.картка №213)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету м. Києва в розмірі 102.820,71 тис. грн. 

на ремонт в школах, ясла-садках, ліцеях, навчально-виховних комплексах Деснянського району м. Києва, 
встановивши в Додатку № 3 видатки за новою бюджетною програмою й водночас на суму 102 820, 71 тис. грн 
зменшити видатки за бюджетною програмою «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та 
резервного спорту» (код бюджетної програми 3401220) загальний фонд, видатки розвитку. 

Відхилено

-2871- Н.д.Дубнов А.В. (Реєстр.картка №213)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету м. Києва в розмірі 70.298 тис. грн на 

закупівлю обладнання для діагностики та операцій в Комунальному некомерційному підприємстві 
"Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва та Комунальному некомерційному 
підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Деснянського району м. Києва, встановивши 
в Додатку № 3 видатки за новою бюджетною програмою й водночас на цю суму зменшити видатки за 
бюджетною програмою «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» (код 
бюджетної програми 3401220) загальний фонд, видатки розвитку. 

Відхилено

2727.  ВСЬОГО 
2728. Додаткова дотація з державного бюджету 

на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров’я

-2872- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
Встановлення обсягу додаткової дотації в Державному бюджеті України на 2022 рік на рівні поточного року, 

збільшеного на коефіцієнт зростання соціальних стандартів (для обласного бюджету Донецької області - 282,9 
млн.грн або збільшення на 152,4 млн.грн). 

Відхилено

-2873- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)
Збільшити видатки споживання Міністерства фінансів України за загальним фондом по КПКВК 3511060 

«Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» на 3.446.780 тис. грн та відповідно у додатку 
№6 у графі «Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків 
з утримання закладів освіти та охорони здоров’я»: у позиції «02100000000 Обласний бюджет Вінницької 
області» цифри «125.285,0» замінити на цифри «271.667,8», у позиції «03100000000 Обласний бюджет 
Волинської області» цифри «118.117,8» замінити на цифри «256.126,7», у позиції «04100000000 Обласний 
бюджет Дніпропетровської області» цифри «187.414,0» замінити на цифри «406.388,5», у позиції «05100000000 
Обласний бюджет Донецької області» цифри «130.445,5» замінити на цифри «282.858,1», у позиції 
«06100000000 Обласний бюджет Житомирської області» цифри «111.937,2» замінити на цифри «242.724,5», у 
позиції «07100000000 Обласний бюджет Закарпатської» цифри «136.744,9» замінити на цифри «296.517,6», у 
позиції «08100000000 Обласний бюджет Запорізької області» цифри «119.200,5» замінити на цифри 
«258.474,5», у позиції «09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області» цифри «131.343,4» 
замінити на цифри «284.804,9», у позиції «10100000000 Обласний бюджет Київської області» цифри 

Відхилено



стор.   831
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

«133.864,7» замінити на цифри «290.272,0», у позиції «11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської 
області» цифри «94.283,1» замінити на цифри «204.443,6», у позиції «12100000000 Обласний бюджет 
Луганської області» цифри «91.029,0» замінити на цифри «197.387,6», у позиції «13100000000 Обласний 
бюджет Львівської області» цифри «175.025, 5» замінити на цифри «379.525,3», у позиції «14100000000 
Обласний бюджет Миколаївської області» цифри «99.281,2» замінити на цифри «215.281,3», у позиції 
«15100000000 Обласний бюджет Одеської області» цифри «171.431,0» замінити на цифри «371.730,9», у позиції 
«16100000000 Обласний бюджет Полтавської області» цифри «100.820,6» замінити на цифри «218.619,4», у 
позиції «17100000000 Обласний бюджет Рівненської області» цифри «126.872,3» замінити на цифри 
«275.109,9», у позиції «18100000000 Обласний бюджет Сумської області» цифри «93.498,8» замінити на цифри 
«202.742,9», у позиції «19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області» цифри «110.026,7» замінити на 
цифри «238.582, 0», у позиції «20100000000 Обласний бюджет Харківської області» цифри «164.131,1» 
замінити на цифри «355.901,8», у позиції «21100000000 Обласний бюджет Херсонської області» цифри 
«108.318,9» замінити на цифри «234.878,9», у позиції «22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області» 
цифри «112.289,2» замінити на цифри «243.487,9», у позиції «23100000000 Обласний бюджет Черкаської 
області» цифри «103.046,0» замінити на цифри «223.445,0», у позиції «24100000000 Обласний бюджет 
Чернівецької області» цифри «113.160,8» замінити на цифри «245.377,7», у позиції «25100000000 Обласний 
бюджет Чернігівської області» цифри «92.432,8» замінити на цифри «200.431,2», у позиції «ВСЬОГО» цифри 
«2.950.000,0» замінити на цифри «6396.780,0». 

-2874- Н.д.Рєпіна Е.А. (Реєстр.картка №302)
Збільшити видатки споживання Міністерства фінансів України за загальним фондом по КПКВК 3511060 

«Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» на 3.446.780 тис. грн (обсяг додаткової дотації 
на рівні поточного року, збільшений на коефіцієнт зростання соціальних стандартів) за рахунок зменшення 
видатків розвитку Міністерства розвитку громад та територій України за загальним фондом за КПКВК 2761070 
«Державний фонд регіонального розвитку» або видатків розвитку Міністерства економіки України за 
загальним фондом за КПКВКДБ 1211120 «Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію 
державних інвестиційних проектів», та відповідно у додатку №6 у графі «Додаткова дотація з державного 
бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров’я» у позиції «02100000000 Обласний бюджет Вінницької області» цифри «125285,0» замінити на цифри 
«271667,8», у позиції «03100000000 Обласний бюджет Волинської області» цифри «118117,8» замінити на 
цифри «256126,7», у позиції «04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області» цифри «187414,0» 
замінити на цифри «406388,5», у позиції «05100000000 Обласний бюджет Донецької області» цифри «130445,5» 
замінити на цифри «282858,1», у позиції «06100000000 Обласний бюджет Житомирської області» цифри 
«111937,2» замінити на цифри «242724,5», у позиції «07100000000 Обласний бюджет Закарпатської» цифри 
«136744,9» замінити на цифри «296517,6», у позиції «08100000000 Обласний бюджет Запорізької області» 
цифри «119200,5» замінити на цифри «258474,5», у позиції «09100000000 Обласний бюджет Івано-
Франківської області» цифри «131343,4» замінити на цифри «284804,9», у позиції «10100000000 Обласний 
бюджет Київської області» цифри «133864,7» замінити на цифри «290272,0», у позиції «11100000000 Обласний 
бюджет Кіровоградської області» цифри «94283,1» замінити на цифри «204443,6», у позиції «12100000000 
Обласний бюджет Луганської області» цифри «91029,0» замінити на цифри «197387,6», у позиції «13100000000 
Обласний бюджет Львівської області» цифри «175025,5» замінити на цифри «379525,3», у позиції 
«14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області» цифри «99281, 2» замінити на цифри «215281,3», у 
позиції «15100000000 Обласний бюджет Одеської області» цифри «171431, 0» замінити на цифри «371730,9», 
у позиції «16100000000 Обласний бюджет Полтавської області» цифри «100820,6» замінити на цифри 
«218619,4», у позиції «17100000000 Обласний бюджет Рівненської області» цифри «126872,3» замінити на 
цифри «275109,9», у позиції «18100000000 Обласний бюджет Сумської області» цифри «93498,8» замінити на 
цифри «202742,9», у позиції «19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області» цифри «110026, 7» 
замінити на цифри «238582,0», у позиції «20100000000 Обласний бюджет Харківської області» цифри 
«164131,1» замінити на цифри «355901,8», у позиції «21100000000 Обласний бюджет Херсонської області» 

Відхилено



стор.   832
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

цифри «108318,9» замінити на цифри «234878,9», у позиції «22100000000 Обласний бюджет Хмельницької 
області» цифри «112289,2» замінити на цифри «243487,9», у позиції «23100000000 Обласний бюджет 
Черкаської області» цифри «103046,0» замінити на цифри «223445,0», у позиції «24100000000 Обласний 
бюджет Чернівецької області» цифри «113160,8» замінити на цифри «245377,7», у позиції «25100000000 
Обласний бюджет Чернігівської області» цифри «92432,8» замінити на цифри «200431,2», у позиції «ВСЬОГО» 
цифри «2950000,0» замінити на цифри «6396780,0». 
-2875- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)

Збільшити асигнування Міністерству фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) /з 
внесенням відповідних змін до додатків №3 та №6 до законопроекту/ по додатковим дотаціям з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 17.050.000 тис. грн в частині збільшення обсягу додаткової дотації на 
здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я.

Відхилено

-2876- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування

Передбачити додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 
закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі не менше 20,0 млрд грн. 

Відхилено

-2877- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 6 збільшити додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків на 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я на 17.050.000 тис. грн. 

Відхилено

-2878- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 6 збільшити додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків на 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я на 17.050.000 тис. грн. 

Відхилено

-2879- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
Збільшити асигнування Міністерству фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) /з 

внесенням відповідних змін до додатків №3 та №6 до законопроекту/ по додатковим дотаціям з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 17.050.000 тис. грн в частині збільшення обсягу додаткової дотації на 
здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я. 

Відхилено

-2880- Н.д.Дубінський О.А. (Реєстр.картка №94)
Збільшити додаткову дотацію з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я до рівня 2021 року, тобто на 3.000 млн. грн.
За рахунок зменшення видаткової частини бюджету за бюджетними програмами залишивши обсяг 

відповідних видатків на рівні 2021 року за КПКВК: 0410000 - на 170 млн. грн, 0901010 - на 2.000 млн.грн, 
1401010 - на 90 млн.грн, 2201010 - на 50 млн. грн, 2308010 - на 40 млн. грн, 2501010 - на 60 млн. грн, 2751010 - 
на 50 млн. грн, 2900000 - на 70 млн. грн, 3501010 - на 50 млн. грн, 3501010 - на 200 млн. грн, 3507010 - на 500 
млн. грн, 3506010 - на 600 млн. грн, 3601010 - на 170 млн. грн, 3806030 - на 100 млн. грн., 6321010 - на 100 млн. 
грн, 6331020 - на 180 млн. грн, 6521010 - на 800 млн. грн, 6501010 - на 50 млн. грн, 6501010 - на 50 млн. грн, 
зменшити субвенцію спеціального фонду на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах на 5.000 млн. грн. 

Відхилено

-2881- Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Вінтоняк О.В. (Реєстр.картка №338)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Руденко О.С. (Реєстр.картка №274)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Соломчук Д.В. (Реєстр.картка №257)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)

Відхилено



стор.   833
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Борзова І.Н. (Реєстр.картка №14)
    Н.д.Гунько А.Г. (Реєстр.картка №208)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абрамович І.О. (Реєстр.картка №363)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Грищенко Т.М. (Реєстр.картка №66)

Збільшити видатки Державного бюджету України на здійснення переданих з державного бюджету видатків 
з утримання закладів освіти та охорони здоров'я, передбачених у складі міжбюджетних трансфертів (інших 
дотацій та субвенцій) з Державного бюджету України місцевим бюджетам, що входять до видатків за кодом 
програмної класифікації 3511060 «Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» на 2.950.000,0 
тис.грн. за рахунок зменшення видатків за програмною класифікацією 3511350 «Обслуговування державного 
боргу» на суму 2.950.000,0 тис.грн. 
-2882- Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)

Збільшити обсяг додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 
закладів освіти та охорони здоров’я до 7,9 млрд грн (до рівня 2020 року). 

Відхилено

-2883- Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
Передбачити розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я територіальним громадам, утвореним навколо міст - обласних 
центрів, безпосередньо у державному бюджеті. 

Відхилено

-2884- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Встановлення обсягів видатків на освіту відповідно до статті 78 Закону України «Про освіту» в розмірі не 

менше 7% ВВП, що в умовах прогнозу валового внутрішнього продукту у 2022 році на рівні 5.368,7 млрд.грн 
мають складати не менше 375,8 млрд.грн проти розрахованого Урядом загального обсягу видатків на освіту у 
державному та місцевих бюджетах на 2022 рік - 360,8 млрд.грн або 6,7 % від ВВП - і це з урахуванням видатків 
на фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері освіти, зокрема необхідних для надання 
додаткової дотації на покриття поточних витрат загальноосвітніх навчальних закладів у обсягах, необхідних 
для забезпечення створення належних умов для здобуття учнями якісної загальної середньої освіти, незалежно 
від місця їх проживання. 

Відхилено

2729. Додаткова дотація з державного бюджету 
на забезпечення утримання соціальної 
інфраструктури міста Славутича

2730. Додаткова дотація з державного бюджету 
на компенсацію втрат доходів місцевих 
бюджетів внаслідок наданих державою 
податкових пільг зі сплати земельного 
податку суб’єктам космічної діяльності та 
літакобудування

2731. Субвенція загального фонду на виплату 
грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей осіб, 
визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 
Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», для 
осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала 

-2885- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 
5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під 
час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої 

Відхилено



стор.   834
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, 
здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, 
визначених пунктами 11-14 частини другої 
статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», та які потребують поліпшення 
житлових умов

статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують 
поліпшення житлових умов» (код 1511040) на 606.587,62 тис. грн. 

-2886- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 
5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під 
час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої 
статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують 
поліпшення житлових умов» (код 1511040) на 606.587,62 тис. грн. 

Відхилено

-2887- Н.д.Богданець А.В. (Реєстр.картка №163)
Збільшення видатків за кодом 1511040 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

грошової компенсаціїза належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 
пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під 
час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої 
статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов" - на 500.000 тис грн.

Фінансування пропонується здійснити за рахунок скорочення на 5% видатків за загальним фондом 
державного бюджету за наступними кодами програмної класифікації: 0110000 Апарат Верховної Ради України 
- на 129.954,04 тис грн; 0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів 
України - на 133.832,375 тис грн; 0900000 Офіс Генерального прокурора - на 677.518,735 тис грн; 1000000 
Міністерство внутрішніх справ України - на 4.366.232,21 тис грн; 6320000 Національне антикорупційне бюро 
України - на 58.918,89 тис грн; 6420000 Державне бюро розслідувань - на 128.412,525 тис грн. 

Відхилено

-2888- Н.д.Богданець А.В. (Реєстр.картка №163)
Збільшення видатків за кодом 1511040 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

грошової компенсаціїза належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 
пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під 
час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої 

Відхилено



стор.   835
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов" - на 300.000 тис грн.

Фінансування пропонується здійснити за рахунок скорочення на 5% видатків за загальним фондом 
державного бюджету за наступними кодами програмної класифікації: 0110000 Апарат Верховної Ради України 
- на 129.954,04 тис грн; 0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів 
України - на 133.832,375 тис грн; 0900000 Офіс Генерального прокурора - на 677.518,735 тис грн; 1000000 
Міністерство внутрішніх справ України - на 4.366.232,21 тис грн; 6320000 Національне антикорупційне бюро 
України - на 58.918,89 тис грн; 6420000 Державне бюро розслідувань - на 128.412,525 тис грн. 

2732. Субвенція загального фонду на виплату 
грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для 
внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної 
операції у період її проведення, у здійсненні 
заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у період 
здійснення зазначених заходів, та визнані 
особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ 
групи відповідно до пунктів 11-14 частини 
другої статті 7 або учасниками бойових дій 
відповідно до пунктів 19-20 частини першої 
статті 6 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», та які потребують поліпшення 
житлових умов

-2889- Н.д.Остапенко А.Д. (Реєстр.картка №231)
У найменуванні бюджетної програми за кодом 1511050 слова та цифри «пунктів 19-20» замінити словами і 

цифрами «19-21» для поширення бюджетної програми на учасників бойових дій з числа добровольців, яким 
встановлено статус відповідно до пункту 21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», які є ВПО. 

Відхилено

-2890- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
Найменування бюджетної програми за кодом 1511050 викласти в такій редакції: «Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у 
період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно 
до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини 
першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

Відхилено

-2891- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, 
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

Відхилено



стор.   836
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, 
та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 
7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» (код 1511050) 
на 1.142.128,4 тис. грн. 

-2892- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, 
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, 
та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 
7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» (код 1511050) 
на 1.142.128,4 тис. грн. 

Відхилено

2733. Субвенція загального фонду на виплату 
грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей 
учасників бойових дій на території інших 
держав, визначених у абзаці першому 
пункту 1 статті 10 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю I-II групи з числа учасників 
бойових дій на території інших держав, 
інвалідність яких настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, пов’язаних з перебуванням у 
цих державах, визначених пунктом 7 
частини другої статті 7 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», та які потребують 
поліпшення житлових умов

-2893- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на 
території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на 
території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» на 
174.930 тис. грн. 

Відхилено

-2894- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на 
території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на 
території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» на 
174.930 тис. грн. 

Відхилено



стор.   837
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

2734. Субвенція загального фонду на створення 
навчально-практичних центрів сучасної 
професійної (професійно-технічної) освіти

-2895- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Збільшити фінансування видатків розвитку загального фонду за найменуванням видатків «Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної 
(професійно-технічної) освіти» (код 2211210) на 50.000 тис грн (визначивши загальне фінансування на рівні 
300.000 тис грн).

Забезпечити фінансування шляхом зменшення видатків розвитку спеціального фонду «Підготовка кадрів 
закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» (код 2201160) на 50.000 тис грн. 

Відхилено

-2896- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 2211210 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення 

навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти» на 250.000 тис.грн.
Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення дохідної частини та/або за рахунок 

збільшення частки ВВП, що розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Відхилено

-2897- Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
    Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
    Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)

Збільшити видатки за кодом 2211210 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення 
навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти» на 250.000 тис.грн.

Збільшення видатків пропонується забезпечити за рахунок детінізації ринку лікеро-горілчаної продукції та 
тютюнових виробів (за незалежними оцінками лише не сплачені акцизи на вироблену в Україні продукцію 
орієнтовно складають 11 млрд.грн (у тому числі: лікеро-горілчана продукція - 2,5 млрд.грн, тютюнові вироби - 
8,5 млрд.грн). 

Відхилено

-2898- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти» (2211210) на 

Відхилено



стор.   838
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

7.500 тис. грн. 

-2899- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти» (2211210) на 
7.500 тис. грн. 

Відхилено

2735. Субвенція загального фонду на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами

-2900- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)

Збільшити видатки загального фонду державного бюджету Міністерству освіти і науки України за 
бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами» (КПКВК 2211220) на суму 1.300.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2901- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 2211220 на 777.168,1 тис. грн. Пропозицію 
пропонується забезпечити за рахунок збільшення доходів загального фонду за кодом 11020000. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2902- Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» на 
777.168,1 тис.грн.

Джерелом покриття додаткових видатків, може бути збільшення доходів державного бюджету від коштів, 
що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк 
України" (код 21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
субвенції/

-2903- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 2211220 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» на 777.168,1 
тис.грн.

Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення показників дохідної частини загального 
фонду державного бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного податку із 
ввезених на митну територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, власних 
надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
субвенції/

-2904- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 2211220 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» на 777.168,1 
тис.грн.

Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення показників дохідної частини загального 
фонду державного бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного податку із 
ввезених на митну територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, власних 
надходжень бюджетних установ. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
субвенції/



стор.   839
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

-2905- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 2211220 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» на 777.168,1 тис.грн (пов’язано зі зростанням 
кількості дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах (групах)).

Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення дохідної частини та/або за рахунок 
збільшення частки ВВП, що розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
субвенції/

-2906- Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Вагнєр В.О. (Реєстр.картка №183)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Одарченко А.М. (Реєстр.картка №170)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)

Збільшити видатки за кодом 2211220 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» на 777,2 млн.грн, з яких:

56 млрд.грн (з них: по державному бюджету - 43,7млрд.грн, по місцевих бюджетах - 12,3 млрд.грн) -у разі 
введення постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 822;

2,5 млрд.грн - на зростання контингенту учнів (кількість звичайних учнів зростає на 2%, інклюзивних - на 
34%);

2,0 млрд.грн - на оплату іншого персоналу, який не проводить уроки, в тому числі вихователі груп 
продовженого дня (особливо актуально для міських громад, які доєднали багато сільських територій);

1,5 млрд.грн - на оплату індивідуального навчання.
Також необхідно виділити додаткові кошти у зв’язку із зростанням контингенту учнів після отримання 

офіційної статистичної звітності шкіл (ЗНЗ-1) між І та ІІ читанням.
Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 

України, залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року, а також за 
рахунок збільшення дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через 
державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
субвенції/

-2907- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
В додатку 3 до законопроекту у рядку за КПКВК 2211220 "Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" збільшити плановий 
обсяг асигнувань на 780.000 тис грн, змінивши цифри "504.458,3" цифрами "1.284.458,3", а також збільшивши 
відповідні арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Додаткові асигнування планується спрямувати місцевим бюджетам, адже за даними ДНУ "Інститут 
освітньої аналітики" чисельність дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах (групах) 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
субвенції/



стор.   840
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

постійно зростає, що потребує додаткових бюджетних асигнувань.
Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути додаткові надходження 50 млрд грн від 

збільшення частини прибутку НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

-2908- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Передбачити додатково 750 млн грн за КПКВК 2211220 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами». 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2909- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» (код 2211220) на 151.337,5 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2910- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» (код 2211220) на 151.337,5 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

2736. Субвенція загального фонду на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська 
школа»

-2911- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 2211230 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 256.300 
тис.грн.

Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення дохідної частини та/або за рахунок 
збільшення частки ВВП, що розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Відхилено

-2912- Н.д.Піпа Н.Р. (Реєстр.картка №115)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)

Збільшити Міністерству освіти і науки України видатки за КПКВК 2211230 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» - на 256.300 тис. грн (6,3 млн. грн - на створення безбар’єрного простору в Україні, 
розпорядження КМУ від 4 серпня 2021 р. № 883-р «Про затвердження плану заходів на 2021 і 2022 роки з 
реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року», 250 
млн. грн - на підвищення кваліфікації).

Збалансування вищезазначених пропозицій пропонується здійснити за рахунок податкових надходжень, 
акцизів, залишків коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року, доходів 
Національного банку України (код 21020000), додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 
500000) та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через Державний бюджет 2022 року, до 
рівня 2021 року. 

Відхилено



стор.   841
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

-2913- Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)

Міністерству освіти і науки України збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (КПКВК 
2211230) - на 6.300 тис. грн.

Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення показників дохідної частини загального 
фонду державного бюджету (зокрема - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного податку із 
ввезених на митну територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, власних 
надходжень бюджетних установ). 

Відхилено

-2914- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 2211230 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» на 6.300 тис.грн для забезпечення безбар’єрного простору.

Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення показників дохідної частини загального 
фонду державного бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного податку із 
ввезених на митну територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, власних 
надходжень бюджетних установ. 

Відхилено

-2915- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 2211230 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» на 6.300 тис.грн для забезпечення безбар’єрного простору.

Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення показників дохідної частини загального 
фонду державного бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного податку із 
ввезених на митну територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, власних 
надходжень бюджетних установ. 

Відхилено

-2916- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»« (код 2211230) 
на 426.400,5 тис. грн. 

Відхилено

-2917- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»« (код 2211230) 
на 426.400,5 тис. грн. 

Відхилено

-2918- Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)

Відхилено



стор.   842
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Вагнєр В.О. (Реєстр.картка №183)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Одарченко А.М. (Реєстр.картка №170)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)

Збільшити видатки за кодом 2211230 Субвенція загального фонду на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 6,3 млн.грн для заходів із забезпечення 
безбар’єрного простору.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року, а також за 
рахунок збільшення дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через 
державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

2737. Субвенція загального фонду на реалізацію 
програми "Спроможна школа для кращих 
результатів"

-2919- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Збільшити видатки за кодом 2211260 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

програми "Спроможна школа для кращих результатів"» на 500.000 тис.грн.
Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення дохідної частини та/або за рахунок 

збільшення частки ВВП, що розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
субвенції/

-2920- Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
    Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
    Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)

Збільшити видатки за кодом 2211260 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
програми "Спроможна школа для кращих результатів"» на 1.000.000 тис.грн.

Збільшення видатків пропонується забезпечити за рахунок детінізації ринку лікеро-горілчаної продукції та 
тютюнових виробів (за незалежними оцінками лише не сплачені акцизи на вироблену в Україні продукцію 
орієнтовно складають 11 млрд.грн (у тому числі: лікеро-горілчана продукція - 2,5 млрд.грн, тютюнові вироби - 
8,5 млрд.грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
субвенції/

-2921- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Визначити Міністерство розвитку громад та територій України розпорядником за бюджетною програмою: 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих 
результатів"» (код 2211260).

Зменшити видатки за вказаною програмою на 500.000 тис. грн та збалансування вищезазначених 
пропозицій здійснити за рахунок направлення відповідних видатків на фінансування бюджетної програми 
«Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070). 

Відхилено

-2922- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232) Відхилено



стор.   843
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Зменшити видатки за бюджетною програмою: «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"» (код 2211260) на 500.000 тис. грн, 
визначивши розпорядником за вказаними програмами Міністерство розвитку громад та територій України.

Збалансування вищезазначених пропозицій здійснити за рахунок направлення відповідних видатків на 
фінансування бюджетної програми «Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070). 
-2923- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)

Зменшити видатки за бюджетною програмою: «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"» (код 2211260) на 500.000 тис. грн та 
збалансування вищезазначених пропозицій здійснити за рахунок направлення відповідних видатків на 
фінансування бюджетної програми «Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070). 

Відхилено

-2924- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»» (код 2211260) на 379.495,2 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2925- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»» (код 2211260) на 379.495,2 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

2738. Субвенція загального фонду на придбання 
обладнання для їдалень (харчоблоків) 
закладів загальної середньої освіти

-2926- Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
    Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
    Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)

Збільшити видатки за кодом 2211290 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання 
обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти» на 1.500.000 тис.грн.

Збільшення видатків пропонується забезпечити за рахунок детінізації ринку лікеро-горілчаної продукції та 
тютюнових виробів (за незалежними оцінками лише не сплачені акцизи на вироблену в Україні продукцію 
орієнтовно складають 11 млрд.грн (у тому числі: лікеро-горілчана продукція - 2,5 млрд.грн, тютюнові вироби - 
8,5 млрд.грн). 

Відхилено

-2927- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування

Передбачити субвенцію на організацію харчування в закладах середньої освіти в обсязі не менше 5,5 млрд 
грн для підтримки громад у процесі реалізації реформи шкільного харчування. 

Відхилено

-2928- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти» (код 2211290) на 
4.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-2929- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти» (код 2211290) на 
4.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-2930- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
Збільшити асигнування Міністерству освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) /з 

Відхилено



стор.   844
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

внесенням відповідних змін до додатків №3 та №6 до законопроекту/ по субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти на 
4.000.000 тис. грн. 

-2931- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
Збільшити асигнування Міністерству освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) /з 

внесенням відповідних змін до додатків №3 та №6 до законопроекту/ по субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти на 
4.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-2932- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Визначити Міністерство розвитку громад та територій України розпорядником за бюджетною програмою 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) 
закладів загальної середньої освіти» (код 2211290).

Зменшити видатки за вказаною програмою на 500.000 тис. грн та збалансування вищезазначених 
пропозицій здійснити за рахунок направлення відповідних видатків на фінансування бюджетної програми 
«Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070). 

Враховано частково
/у частині передачі 
субвенції до 
Мінрегіону/

-2933- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Зменшити видатки за бюджетною програмою: «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти» (код 2211290) на 500.000 
тис. грн, визначивши розпорядником за вказаними програмами Міністерство розвитку громад та територій 
України.

Збалансування вищезазначених пропозицій здійснити за рахунок направлення відповідних видатків на 
фінансування бюджетної програми «Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070). 

Враховано частково
/у частині передачі 
субвенції до 
Мінрегіону/

-2934- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Зменшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти» (код 2211290) на 500.000 
тис. грн та збалансування вищезазначених пропозицій здійснити за рахунок направлення відповідних видатків 
на фінансування бюджетної програми «Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070). 

Відхилено

-2935- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Зменшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти» (код 2211290) на 
1.000.000 тис. грн та збалансування вищезазначених пропозицій здійснити за рахунок направлення відповідних 
видатків на фінансування бюджетної програми «Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070). 

Відхилено

-2936- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Визначити Міністерство розвитку громад та територій України розпорядником за бюджетною програмою 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) 
закладів загальної середньої освіти» (код 2211290).

Зменшити видатки за вказаною програмою на 1.000.000 тис. грн та збалансування вищезазначених 
пропозицій здійснити за рахунок направлення відповідних видатків на фінансування бюджетної програми 
«Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070). 

Враховано частково
/у частині передачі 
субвенції до 
Мінрегіону/

-2937- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 6 збільшити субвенцію на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної 

середньої освіти на 4.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-2938- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 6 збільшити субвенцію на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної 

середньої освіти на 4.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-2939- Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201) Відхилено



стор.   845
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Збільшити обсяг субвенції на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої 
освіти та передбачити розподіл коштів напряму бюджетам територіальних громад. 

2739. Субвенція загального фонду на 
забезпечення пожежної безпеки в закладах 
освіти

-2940- Н.д.Піпа Н.Р. (Реєстр.картка №115)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)

Назву бюджетної програми КПКВК 2211300 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» викласти у такій редакції: «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах загальної середньої освіти». 

Враховано

-2941- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Назву бюджетної програми 2211300 викласти в наступній редакції: «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах загальної середньої освіти». 

Враховано

-2942- Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
Найменування бюджетної програми за кодом 2211300 викласти в наступній редакції: «Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах загальної середньої 
освіти». 

Враховано

-2943- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Найменування бюджетної програми за кодом 2211300 викласти в наступній редакції: «Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах загальної середньої 
освіти». 

Враховано

-2944- Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Вагнєр В.О. (Реєстр.картка №183)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Одарченко А.М. (Реєстр.картка №170)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)

Враховано



стор.   846
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)

Найменування бюджетної програми за кодом 2211300 викласти у редакції: «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам забезпечення пожежної безпеки в закладах загальної середньої освіти». 
-2945- Комітет з питань освіти, науки та інновацій

Найменування бюджетної програми за кодом 2211300 викласти у такій редакції: «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах загальної середньої освіти». 

Враховано

-2946- Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
    Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
    Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)

За кодом 2211300:
найменування бюджетної програми викласти у такій редакції: «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах загальної середньої освіти»;
збільшити видатки на 1.500.000 тис.грн за рахунок детінізації ринку лікеро-горілчаної продукції та 

тютюнових виробів (за незалежними оцінками лише не сплачені акцизи на вироблену в Україні продукцію 
орієнтовно складають 11 млрд.грн (у тому числі: лікеро-горілчана продукція - 2,5 млрд.грн, тютюнові вироби - 
8,5 млрд.грн). 

Враховано частково
/у частині зміни назви 
субвенції/

-2947- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)

Відхилено



стор.   847
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 до проекту Закону збільшити видатки за КПКВК 2211300 "Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти" на 1.000.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою передбачається за рахунок: зменшення 
видатків за іншими статтями Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з цією 
поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок економічного розвитку в результаті прийняття 
законодавчих ініціатив, поданих народними депутатами фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді України. 

-2948- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
Збільшити асигнування Міністерству освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) /з 

внесенням відповідних змін до додатків №3 та №6 до законопроекту/ по субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти на 5.500.000 тис. грн. 

Відхилено

-2949- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
Збільшити асигнування Міністерству освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) /з 

внесенням відповідних змін до додатків №3 та №6 до законопроекту/ по субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти на 5.500.000 тис. грн. 

Відхилено

-2950- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування

Передбачити субвенцію на реалізацію протипожежних заходів в закладах освіти (встановлення 
протипожежної сигналізації, обробки горищ, встановлення блискавкозахисту тощо) в обсязі 7 млрд грн. 

Відхилено

-2951- Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
У Додатку №3 та №6 збільшити за загальним фондом видатки за КПКВК 2211300 "Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти" на 1.700.000 тис. грн.
Джерелом для покриття вказаних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 

податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію Україну товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої, а також доходи Національного 
банку України, залишки коштів від зменшення витрат на обслуговування зовнішнього державного боргу та 
залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-2952- Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
Збільшити видатки на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пожежної 

безпеки в закладах освіти (КПКВК 2211300) на суму 5.500.000 тис. грн.
Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 

України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Відхилено

-2953- Н.д.Гунько А.Г. (Реєстр.картка №208)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)

Відхилено



стор.   848
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 
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Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Мазурашу Г.Г. (Реєстр.картка №203)

Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в 
закладах охорони здоров’я (КПКВК - 2311290, КФКВКБ - 0180) у обсязі 1.184.755,5 тис.грн., збільшивши на 
цю суму видатки Міністерству охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування) (КПКВК 
2310000, 23110000)

Джерелом покриття зазначених видатків пропонується визначити перерозподілені видатки розвитку за 
програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного 
характеру» в обсязі 1.184.755,5 тис. грн. (КПКВК - 2301400, КФКВКБ - 0180). 

-2954- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» (код 2211300) на 5.500.000 тис. грн. 

Відхилено

-2955- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 6 збільшити субвенцію на забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти 5.500.000 тис. грн. 

Відхилено

-2956- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» (код 2211300) на 5.500.000 тис. грн. 

Відхилено

-2957- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 6 збільшити субвенцію на забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти 5.500.000 тис. грн. 

Відхилено

-2958- Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
Збільшити обсяг субвенції на заходи, пов’язані із забезпеченням пожежної безпеки у закладах освіти та 

передбачити розподіл коштів напряму бюджетам територіальних громад. 

Відхилено

-2959- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Визначити Міністерство розвитку громад та територій України розпорядником за бюджетною програмою 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» 
(код 2211300).

Зменшити видатки за вказаною програмою на 500.000 тис. грн та збалансування вищезазначених 
пропозицій здійснити за рахунок направлення відповідних видатків на фінансування бюджетної програми 
«Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070). 

Відхилено

-2960- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Зменшити видатки за бюджетною програмою: «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» (код 2211300) на 500.000 тис. грн, визначивши 
розпорядником за вказаними програмами Міністерство розвитку громад та територій України.

Збалансування вищезазначених пропозицій здійснити за рахунок направлення відповідних видатків на 
фінансування бюджетної програми «Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070). 

Відхилено

-2961- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Зменшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» (код 2211300) на 500.000 тис. грн та збалансування 
вищезазначених пропозицій здійснити за рахунок направлення відповідних видатків на фінансування 
бюджетної програми «Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070). 

Відхилено

-2962- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Зменшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» (код 2211300) на 1.000.000 тис. грн та збалансування 
вищезазначених пропозицій здійснити за рахунок направлення відповідних видатків на фінансування 
бюджетної програми «Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070). 

Відхилено

-2963- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232) Відхилено
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Визначити Міністерство розвитку громад та територій України розпорядником за бюджетною програмою 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» 
(код 2211300).

Зменшити видатки за вказаною програмою на 1.000.000 тис. грн та збалансування вищезазначених 
пропозицій здійснити за рахунок направлення відповідних видатків на фінансування бюджетної програми 
«Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070). 

2740. Субвенція загального фонду на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у 
системі охорони здоров’я

-2964- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
Збільшити до рівня 2021 р. обсяги видатків за програмою 2311500 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я». 

Враховано частково
(дорученн Уряду)

-2965- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування

Передбачити субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я в 
обсязі не менше 3 млрд грн у зв’язку зі зростанням соціальних стандартів. 

Враховано частково
(дорученн Уряду)

-2966- Н.д.Новинський В.В. (Реєстр.картка №57)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Шенцев Д.О. (Реєстр.картка №176)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Магомедов М.С. (Реєстр.картка №45)
    Н.д.Магера С.В. (Реєстр.картка №58)

Збільшити на 18.824.577,28 тис. грн видатки за КПКВК 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» визначивши їх у 
розмірі 21.014.955,36 тис. грн.

Джерелом покриття таких видатків пропонуємо визначити за рахунок зменшення видатків на фінансування 
дорожнього господарства (КПКВК 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального 
користування державного значення»). 

Враховано частково
(дорученн Уряду)
/щодо збільшення 
субвенції/

-2967- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 2311500 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» на 
845.396,4 тис. грн (з них оплата праці - 692.947,9 тис. грн) /на підвищення заробітних плат медичних 
працівників/. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок збільшення показників дохідної частини 
загального фонду, а саме доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного податку із ввезених на митну 
територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, 
рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, власних надходжень бюджетних 
установ. 

Враховано частково
(дорученн Уряду)
/щодо збільшення 
субвенції/

-2968- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Збільшити видатки за кодом 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» порівняно із передбаченими в 2021 році. 

Враховано частково
(дорученн Уряду)

-2969- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)

Враховано частково
(дорученн Уряду)
/щодо збільшення 
субвенції/



стор.   850
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 проекту Закону видатки по бюджетній програмі КПКВК 2311500 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» 
збільшити загальний обсяг асигнувань на 1.510.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою передбачається за рахунок: зменшення 
видатків за іншими статтями Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з цією 
поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок економічного розвитку в результаті прийняття 
законодавчих ініціатив, поданих народними депутатами фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді України. 

-2970- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)

Враховано частково
(дорученн Уряду)
/щодо збільшення 
субвенції/
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    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Збільшити видатки за бюджетною програмою КПКВК 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» на 752.500 тис грн 
(повернення до рівня видатків 2021 року).

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою передбачається за рахунок: зменшення 
видатків за іншими статтями Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з цією 
поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок економічного розвитку в результаті прийняття 
законодавчих ініціатив, поданих народними депутатами фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді України. 
-2971- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

У додатку 3 збільшити видатки за бюджетною програмою КПКВК 2311500 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» 
на 212.400 тис грн. передбачивши ці кошти для бюджету Запорізької області для забезпечення мінімальної 

Враховано частково
(дорученн Уряду)
/щодо збільшення 
загального обсягу 
субвенції/
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потреби функціонування закладів охорони здоров’я, які не долучені до програми медичних гарантій.
Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою передбачається за рахунок: зменшення 

видатків за іншими статтями Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з цією 
поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок економічного розвитку в результаті прийняття 
законодавчих ініціатив, поданих народними депутатами фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді України. 

-2972- Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
Збільшити обсяг субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я 

в цілому по Україні на 50% або на 1,1 млрд грн. 

Враховано частково
(дорученн Уряду)

-2973- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування
Збільшити видатки за кодом 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» на 70.298 тис.грн (для закупівлі необхідного 
медичного обладнання для діагностики та проведення операційних втручань).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за рахунок надходжень від підвищення 
акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації державного 
майна; надходжень від організації та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку 
Національного банку України. 

Враховано частково
(дорученн Уряду)
/щодо збільшення 
субвенції/

-2974- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування
Збільшити видатки за кодом 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» на 845.396,4 тис.грн, з них оплата праці - 
692.947,9 тис.грн (на забезпечення видатками на підвищення рівня заробітних плат медичних працівників).

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за рахунок надходжень від підвищення 
акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації державного 
майна; надходжень від організації та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку 
Національного банку України. 

Враховано частково
(дорученн Уряду)
/щодо збільшення 
субвенції/

-2975- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 2311500 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» на 
1.599.830,1 тис. грн /в тому числі для закупівлі опорними закладами охорони здоров’я послуг з монтажу 
реконструкції систем газопостачання (в обсязі 416.000 тис. грн), а також на оплату поточних видатків 
спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги, на застосування примусових заходів медичного 
характеру (в обсязі 158.737,72 тис. грн)/.

Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за рахунок надходжень від підвищення 
акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації державного 
майна; надходжень від організації та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку 
Національного банку України. 

Враховано частково
(дорученн Уряду)
/щодо збільшення 
субвенції/

-2976- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» на 38.000 тис. грн 
для закупівлі медичного діагностичного обладнання (магнітно-резонансної томографічної системи) для КП 
«Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка» Житомирської міської ради за адресою: вул. Р. Шухевича, 2а в м. Житомирі. 
Джерелом покриття таких видатків пропонується здійснити за рахунок надходжень від підвищення акцизного 
податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації державного майна; 
надходжень від організації та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку 
Національного банку України. 

Враховано частково
(дорученн Уряду)
/щодо збільшення 
субвенції/

-2977- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Враховано частково
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Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» на 100.000 тис. 
грн /на роботи по реконструкції частини радіологічного корпусу онкологічного диспансеру під встановлення 
лінійного прискорювача та придбання лінійного прискорювача з плануючою системою (комп’ютерним 
томографом) для КНП «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради, за 
адресою: 10002, м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 24/4)/. Джерелом покриття таких видатків 
пропонується здійснити за рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, 
алкогольні напої; надходжень від приватизації державного майна; надходжень від організації та проведення 
азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також прибутку Національного банку України. 

(дорученн Уряду)
/щодо збільшення 
субвенції/

-2978- Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)

У додатку №3 до законопроекту збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною 
програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів 
та заходів у системі охорони здоров’я» (код 2311500) на 693.693 тис. грн для закупівлі 173 рентгенів.

Збалансування вищезазначеної пропозиції здійснити за рахунок додаткових надходжень від приватизації 
державного майна (код 500000), а також за рахунок додаткових надходжень від детінізації ринку алкогольної 
та тютюнової продукції. 

Враховано частково
(дорученн Уряду)
/щодо збільшення 
субвенції/

-2979- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)

Збільшити видатки загального фонду державного бюджету Міністерству охорони здоров’я України за 
бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» (КПКВК 2311500) на суму 73.000 тис. грн. 

Враховано частково
(дорученн Уряду)

2741. Субвенція загального фонду на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних 
та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, підтримку малих групових 
будинків та забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа

-2980- Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
Збільшити видатки розвитку за кодом бюджетної класифікації 2511180 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» на суму 569.083 
тис. грн. 

Відхилено

-2981- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)

Відхилено
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    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)
Збільшити видатки за бюджетною програмою 2511180 Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 569.083 тис. грн, що надасть 
можливість забезпечити житлом додатково 1481 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

-2982- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (код 2511180) на 243.018,24 тис. грн. 

Відхилено

-2983- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (код 2511180) на 243.018,24 тис. грн. 

Відхилено

-2984- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Збільшити видатки розвитку за загальним фондом за кодом 2511180 Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 569.083 
тис.грн.

Запропоновані додаткові видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення показників дохідної частини 
загального фонду державного бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються 
в електронних сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, власних 
надходжень бюджетних установ. 

Відхилено

-2985- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)

Відхилено
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    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (КПКВК 2511180) до 1.300.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою передбачається за рахунок: зменшення 
видатків за іншими статтями Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з цією 
поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок економічного розвитку в результаті прийняття 
законодавчих ініціатив, поданих народними депутатами фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді України. 

-2986- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
Передбачити видатки за кодом 2511180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у обсязі 1.379.143,8 тис.грн, збільшивши на 569.083 
тис.грн для забезпечення житлом ще 1481 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа, в тому числі 507 осіб старших 23 років на умовах співфінансування. 

Відхилено

2742. Субвенція загального фонду на створення 
мережі спеціалізованих служб підтримки 
осіб, які постраждали від домашнього 
насильства та/або насильства за ознакою 
статі

-2987- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі» (код 2511240) на 70.758 тис. грн. 

Відхилено

-2988- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі» (код 2511240) на 70.758 тис. грн. 

Відхилено

2743. Субвенція загального фонду на 
забезпечення окремих видатків районних 
рад, спрямованих на виконання їх 
повноважень

-2989- Н.д.Магера С.В. (Реєстр.картка №58)
Збільшити видатки на «забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх 

повноважень» та скорегувати загальні підсумки по Додатку №6 «Міжбюджетні трансферти (інші дотації та 
субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2022 рік», а саме: цифру «154.450,1» замінити 
на «509.500» та внести відповідні зміни до додатку №5 та №1. Зміни скорегувати за рахунок збільшення коштів, 
що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк 
України». 

Відхилено

-2990- Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
    Н.д.Копитін І.В. (Реєстр.картка №129)

Збільшити видатки за загальним фондом за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх 
повноважень» (КПКВК 2761040) на 164.029,6 тис. грн із внесенням відповідних змін у додатки №3 та №6 до 

Відхилено



стор.   856
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

законопроекту. 

-2991- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування

Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків 
районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень, в обсязі 509,5 млн грн, виходячи із розрахунку коштів 
на забезпечення діяльності 8 штатних одиниць. 

Відхилено

-2992- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Северин С.С. (Реєстр.картка №39)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 2761040 «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх 
повноважень» на 355.000 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок збільшення доходів 
загального фонду за кодом 14020600. 

Відхилено

2744. Субвенція загального фонду на справедливу 
трансформацію вугільних регіонів України

-2993- Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Магомедов М.С. (Реєстр.картка №45)
    Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107)
    Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2761120 Субвенція загального фонду на справедливу 
трансформацію вугільних регіонів України до 2.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-2994- Н.д.Герус А.М. (Реєстр.картка №242)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Горобець О.С. (Реєстр.картка №95)

Додатково до доведеного обсягу передбачити 2.000.000,0 тис. грн. за кодом (2761120) Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на справедливу трансформацію вугільних регіонів України, 
Міністерству розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування).

Відхилено

2745. Субвенція загального фонду на розроблення 
комплексних планів просторового розвитку 
територій територіальних громад

2746. Субвенція загального фонду на 
фінансування заходів соціально-
економічної компенсації ризику населення, 
яке проживає на території зони 

-2995- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування

Передбачити обсяг субвенції на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, 
яке проживає на території зони спостереження, на рівні 100% обсягу відповідного збору. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
субвенції/



стор.   857
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

спостереження
-2996- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Збільшити видатки за бюджетною програмою КПКВК 2761350 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження» на 137.499,5 тис грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-2997- Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)

У додатках №3 і №6 до законопроекту збільшити в загальному фонді видатки на субвенцію з державного 
бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, 
яке проживає на території зони спостереження (код 2761350) передбачивши їх в розмірі 816.737,7 тис. грн, у 
тому числі видатки споживання у сумі 81.673,8 тис. грн та видатки розвитку у сумі 735.063,9 тис. грн.

Зазначені зміни пропонується збалансувати за рахунок збільшення у додатку №1 до законопроекту доходів 
загального фонду державного бюджету за кодом 11020000 «Податок на прибуток підприємств» на 679.238,2 
тис. грн /з внесенням відповідних змін до підсумкових показників доходів державного бюджету/.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
субвенції/

-2998- Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)

У додатках №3 і №6 до законопроекту перенести із загального фонду до спеціального фонду видатки на 
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (код 2761350) передбачивши їх 
у розмірі 816.737,7 тис. грн, у тому числі видатки споживання у сумі 81.673,8 тис. грн та видатки розвитку у 
сумі 735.063,9 тис. грн.

При цьому зазначені зміни пропонується збалансувати за рахунок збільшення у додатку №1 до 
законопроекту доходів загального фонду державного бюджету за кодом 11020000 «Податок на прибуток 
підприємств» на 679.238,2 тис. гривень /з внесенням відповідних змін до підсумкових показників доходів 
державного бюджету/.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
субвенції/

-2999- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Враховано частково
(доручення Уряду)



стор.   858
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Збільшити за загальним фондом видатки за кодом 2761350 Субвенція загального фонду на фінансування 
заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження 
на 679.238,2 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 67.923,8 тис. грн, видатки розвитку - на 611.314,4 
тис. грн. 

2747. Субвенція загального фонду на реалізацію 
проектів в рамках Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України

2748. Субвенція загального фонду на розвиток 
мережі центрів надання адміністративних 
послуг

-3000- Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
Збільшити видатки Міністерства цифрової трансформації України на 269.000 тис. грн, а саме: за бюджетною 

програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання 
адміністративних послуг» (код 2911050) збільшити на 269.000 тис. грн (з внесенням відповідних змін до 
додатків №3 та №6 до законопроекту).

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-3001- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Заремський М.В. (Реєстр.картка №202)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Тимофійчук В.Я. (Реєстр.картка №89)
    Н.д.Дунда О.А. (Реєстр.картка №91)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шуляк О.О. (Реєстр.картка №238)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Рущишин Я.І. (Реєстр.картка №117)
    Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Піпа Н.Р. (Реєстр.картка №115)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)

Збільшити видатки Міністерства цифрової трансформації України на 269.000 тис. грн, а саме за бюджетною 
програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання 

Відхилено



стор.   859
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

адміністративних послуг» (код 2911050) збільшити на 269.000 тис. грн (з внесенням відповідних змін до 
додатків №3 та №6 до законопроекту).

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

-3002- Н.д.Дубінський О.А. (Реєстр.картка №94)
Збільшити видатки за програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі 

центрів надання адміністративних послуг» (код програмної класифікації видатків та кредитування державного 
бюджету 2911050) на 570 млн. грн.

За рахунок зменшення видаткової частини бюджету за бюджетними програмами залишивши обсяг 
відповідних видатків на рівні 2021 року за КПКВК: 0410000 - на 170 млн. грн, 0901010 - на 2.000 млн.грн, 
1401010 - на 90 млн.грн, 2201010 - на 50 млн. грн, 2308010 - на 40 млн. грн, 2501010 - на 60 млн. грн, 2751010 - 
на 50 млн. грн, 2900000 - на 70 млн. грн, 3501010 - на 50 млн. грн, 3501010 - на 200 млн. грн, 3507010 - на 500 
млн. грн, 3506010 - на 600 млн. грн, 3601010 - на 170 млн. грн, 3806030 - на 100 млн. грн., 6321010 - на 100 млн. 
грн, 6331020 - на 180 млн. грн, 6521010 - на 800 млн. грн, 6501010 - на 50 млн. грн, 6501010 - на 50 млн. грн, 
зменшити субвенцію спеціального фонду на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах на 5.000 млн. грн. 

Відхилено

-3003- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
Збільшити видатки Міністерства цифрової трансформації України (код 2911000) за бюджетною програмою 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних 
послуг» на 269.000 тис. грн та внести відповідні зміни до додатка №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-3004- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування

Передбачити субвенцію на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та облаштування 
центрів надання адміністративних послуг в обсязі 2,5 млрд грн. 

Відхилено

-3005- Комітет з питань цифрової трансформації
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2911050 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг» на 22.120,9 тис. грн. 

Відхилено

-3006- Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)

Збільшити обсяг видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг» (КПКВК 2911050) на 1.269.000 тис. грн, 
змінивши цифри «231.000» цифрами «1.500.000», та відобразити відповідні зміни у додатках №3 і№ 6.

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань можуть бути податкові надходження, акцизи, а 
також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-3007- Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)

Відхилено



стор.   860
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Збільшити плановий обсяг асигнувань за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг» (код 2911050) на 1.269.000 
тис. грн (змінивши цифри "231.000,0" цифрами "1.500.000"), збільшивши відповідні арифметичні підсумки 
загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів).

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань за викладеними пропозиціями можуть бути 
податкові надходження, акцизи, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року. З урахуванням зазначеного, передбачити відповідні зміни до статті 1 проекту Закону 
«Про Державний бюджет України на 2022 рік». 

-3008- Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
У Додатку №3 та №6 збільшити за загальним фондом видатки за програмою "Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг" (код 2911050) на 
1.350.000 тис. грн.

Зазначену вище пропозицію пропонується забезпечити за рахунок скорочення видатків за програмою 
"Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України" (код 3802080) на суму на 1.350.000 
тис. грн. і залишивши їх у розмірі 571.276,7 тис. грн. 

Відхилено

-3009- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг» (код 2911050) на 69.300 тис. грн. 

Відхилено

-3010- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг» (код 2911050) на 69.300 тис. грн. 

Відхилено

2749. Субвенція загального фонду на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення 
доступності широкосмугового доступу до 
Інтернету в сільській місцевості

-3011- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування

Передбачити субвенцію на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового 
доступу до Інтернету в територіальних громадах, в обсязі 800 млн грн. 

Відхилено

-3012- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській 
місцевості» (код 2911060) на 150.000 тис. грн. 

Відхилено

-3013- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській 
місцевості» (код 2911060) на 150.000 тис. грн. 

Відхилено

-3014- Комітет з питань цифрової трансформації
Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2911060 Субвенція загального фонду на реалізацію 

заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 
на 450.000 тис. грн. 

Відхилено

2750. Субвенція загального фонду на розвиток 
спортивної інфраструктури, у тому числі 
реконструкцію, будівельно-ремонтні роботи 
об`єктів закладів фізичної культури і 
спорту, що забезпечують розвиток 
резервного спорту, льодових палаців/арен 
та стадіонів

-3015- Н.д.Саладуха О.В. (Реєстр.картка №281)
Збільшити видатки за бюджетною програмою код 3411220 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури, у тому числі реконструкцію, будівельно-ремонтні роботи 
об’єктів закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток резервного спорту, льодових 
палаців/арен та стадіонів» на суму 3.110 тис. грн. на оновлення гімнастичного обладнання.

Джерело покриття витрат можливе за рахунок зменшення фінансування МВД (код 1000000). 

Відхилено
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-3016- Комітет з питань молоді і спорту
Збільшити видатки розвитку за кодом 3411220 Субвенція загального фонду на розвиток спортивної 

інфраструктури, у тому числі реконструкцію, будівельно-ремонтні роботи об`єктів закладів фізичної культури 
і спорту, що забезпечують розвиток резервного спорту, льодових палаців/арен та стадіонів на 150.000 тис. грн 
(на реконструкцію, будівельноремонтні роботи об'єктів закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують 
розвиток резервного спорту, льодових палаців/арен та стадіонів).

Відхилено

-3017- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Збільшити обсяг «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної 
інфраструктури, у тому числі реконструкцію, будівельно-ремонтні роботи об`єктів закладів фізичної культури 
і спорту, що забезпечують розвиток резервного спорту, льодових палаців/арен та стадіонів» до 1,5 млрд грн, 
змінивши цифри «650.000,0» цифрами «1.500.000,0», а також збільшивши відповідні арифметичні підсумки 
загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути додаткові надходження 20 млрд грн від 
збільшення частини прибутку Нацбанку, яка зараховується до державного бюджету, а також частина коштів, 
отриманих від МВФ у рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні світової економіки, яка 
постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. За інформацією Міністерства фінансів України від 23.08.2021 р. 
України отримала від такого розподілу кошти в обсязі 2,7 млрд дол. США (еквівалент майже 73 млрд гривень). 

Відхилено

-3018- Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
    Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
    Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)

Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Субвенція з державного 

Відхилено
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бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури, у тому числі реконструкцію, будівельно-
ремонтні роботи об`єктів закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток резервного спорту, 
льодових палаців/арен та стадіонів» (КПКВК 3411220) на суму 800.000 тис. грн /з внесенням відповідних змін 
до Додатку № 6 до законопроекту/.

Джерелом покриття додаткових видатків, можна здійснити за рахунок збільшення доходів державного 
бюджету від коштів, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про 
Національний банк України" (код 21020000). 

-3019- Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)

Збільшити видатки за бюджетною програмою Міністерства молоді та спорту України «Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури, у тому числі реконструкцію, 
будівельно-ремонтні роботи об’єктів закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток 
резервного спорту льодових палаців/арен та стадіонів» (КПКВК 3411220) на 300.000 тис грн.

Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення показників дохідної частини загального 
фонду державного бюджету (зокрема - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного податку із 
ввезених на митну територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, власних 
надходжень бюджетних установ). 

Відхилено

-3020- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
За КПКВК 3411220 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної 

інфраструктури, у тому числі реконструкцію, будівельно-ремонтні роботи об`єктів закладів фізичної культури 
і спорту, що забезпечують розвиток резервного спорту, льодових палаців/арен та стадіонів" збільшити 
плановий обсяг асигнувань на 2.000.000 тис грн, змінивши цифри "650.000,0" цифрами "2.650.000,0", а також 
збільшивши відповідні арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань головного розпорядника 
бюджетних коштів.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути додаткові надходження 50 млрд грн від 
збільшення частини прибутку НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

Відхилено

-3021- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

розвиток спортивної інфраструктури, у тому числі реконструкцію, будівельно-ремонтні роботи об`єктів 
закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток резервного спорту, льодових палаців/арен та 
стадіонів» (код 3411220) на 500.000 тис. грн. 

Відхилено

-3022- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

розвиток спортивної інфраструктури, у тому числі реконструкцію, будівельно-ремонтні роботи об`єктів 
закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток резервного спорту, льодових палаців/арен та 
стадіонів» (код 3411220) на 500.000 тис. грн. 

Відхилено

2751. Субвенція загального фонду на реалізацію 
проектів ремонтно-реставраційних та 
консерваційних робіт пам'яток культурної 
спадщини, що перебувають у комунальній 
власності

-3023- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що 
перебувають у комунальній власності» (код 3811070) на 100.000 тис. грн. 

Відхилено

-3024- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що 
перебувають у комунальній власності» (код 3811070) на 100.000 тис. грн. 

Відхилено



стор.   863
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

-3025- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Збільшити видатки за бюджетною програмою 3811070 Субвенція загального фонду на реалізацію проектів 
ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у 
комунальній власності на 1.700.000 тис. грн.

Відхилено

-3026- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Передбачити додатково 900 млн грн за КПКВК 3811070 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної 
спадщини, що перебувають у комунальній власності». 

Відхилено

-3027- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Відхилено



стор.   864
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

За КПКВК 3811070 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів 
ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у 
комунальній власності» збільшити плановий обсяг асигнувань до 1,5 млрд грн, змінивши цифри «100.000,0» 
цифрами «1.500.000,0», а також збільшивши відповідні арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань 
головного розпорядника бюджетних коштів.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути додаткові надходження 20 млрд грн від 
збільшення частини прибутку Нацбанку, яка зараховується до державного бюджету, а також частина коштів, 
отриманих від МВФ у рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні світової економіки, яка 
постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. 
-3028- Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)

Збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою 3811070 «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток 
культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності» на 900.000 тис. грн за рахунок зменшення на 
відповідну суму видатків на офіс Генерального прокурора (код 0900000), Міністерство внутрішніх справ 
України (код 1000000), Державне бюро розслідувань (код 6420000). 

Відхилено

-3029- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)

Збільшити «Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-
реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній 
власності» (КПКВК 3811070) на суму 200.000 тис. грн. 

Відхилено

2752. Субвенція загального фонду на здійснення 
заходів щодо підтримки територій, що 
зазнали негативного впливу внаслідок 
збройного конфлікту на сході України

-3030- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту 
на сході України» (код 3911020) на 50.000 тис. грн. 

Відхилено

-3031- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Збільшити видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту 
на сході України» (код 3911020) на 50.000 тис. грн. 

Відхилено

-3032- Н.д.Новинський В.В. (Реєстр.картка №57)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Шенцев Д.О. (Реєстр.картка №176)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Магомедов М.С. (Реєстр.картка №45)
    Н.д.Магера С.В. (Реєстр.картка №58)

Збільшити на 2.000.000 тис. грн видатки за КПКВК 3911020 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 
збройного конфлікту на сході України» встановивши їх у розмірі 2.125.000 тис. грн.

Джерелом покриття таких видатків пропонуємо визначити за рахунок зменшення видатків на фінансування 
дорожнього господарства (КПКВК 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального 
користування державного значення»). 

Відхилено

-3033- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)

Відхилено



стор.   865
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

За КПКВК 3911020 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» 
збільшити загальний фонд видатків на 25.000.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою передбачається за рахунок: зменшення 
видатків за іншими статтями Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з цією 
поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок економічного розвитку в результаті прийняття 
законодавчих ініціатив, поданих народними депутатами фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді України. 

-3034- Комітет з питань економічного розвитку
Збільшити видатки за кодом 3911020 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході 
України» на 1.000.000 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок зменшення за спеціальним 
фондом видатків за кодом 3111020. 

Відхилено

2753. Субвенція загального фонду на  проведення 
виборів депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів

2754. Субвенція спеціального фонду на 
реалізацію програми «Спроможна школа 
для кращих результатів»

2755. Субвенція спеціального фонду на 
реформування регіональних систем охорони 
здоров’я для здійснення  заходів з 
виконання спільного з Міжнародним 
банком реконструкції та розвитку проекту 
"Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

-3035- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
Збільшити до рівня 2021 р. обсяги видатків за програмою 2311600 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з 
виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я 
на службі у людей».

Відхилено



стор.   866
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

людей"
-3036- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)

Збільшити видатки за кодом 2311600 Субвенція спеціального фонду на реформування регіональних систем 
охорони здоров’я для здійснення  заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та 
розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" порівняно із передбаченими в 2021 році. 

Відхилено

-3037- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Збільшити видатки за бюджетною програмою КПКВК 2311600 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання 
спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі 
у людей» на 314.500 тис грн (повернення до рівня видатків 2021 року).

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою передбачається за рахунок: зменшення 
видатків за іншими статтями Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з цією 
поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок економічного розвитку в результаті прийняття 
законодавчих ініціатив, поданих народними депутатами фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді України. 

Відхилено

2756. Субвенція спеціального фонду на 
реалізацію проектів в рамках Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення 
України

2757. Субвенція спеціального фонду на -3038- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48) Враховано частково



стор.   867
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

реалізацію проектів в рамках Програми з 
відновлення України

Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України» (код 2761610) 
у розмірі 100.536 тис. грн з відповідним внесенням змін до додатків №3 та №6 до законопроекту, при цьому 
збільшивши доходи загального фонду на 100.536 тис. грн за кодом 14060000 «Податок на додану вартість з 
вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування» з внесенням 
відповідних змін до додатка №1 до законопроекту.

(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
субвенції/

2758. Субвенція спеціального фонду на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах

-3039- Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
Передбачити механізм обов’язкового розподілу обласним бюджетом субвенції на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах між всіма населеними пунктами області, 
наприклад пропорційно протяжності доріг комунальної власності усіх населених пунктів в межах області. 

Відхилено

2759. -3040- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування

Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення сталого проходження 
опалювального сезону 2021-2022 років в обсязі 16 млрд грн. 

Відхилено

-3041- Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)

Передбачити нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджету на 
забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2021/2022 років» (головний розпорядник - 
Міністерство розвитку громад та територій України) в обсязі 25.000.000 тис. грн та відобразити відповідні зміни 
у додатках №3 і № 6.

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань можуть бути податкові надходження, акцизи, а 
також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-3042- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
Збільшити асигнування Міністерству розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та 

кредитування), /з внесенням відповідних змін до додатків №3 та №6 до законопроекту/ передбачивши нову 
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджету на забезпечення сталого проходження опалювального 
сезону 2021/2022 років в обсязі 25.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-3043- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Передбачити у проекті Закону відповідну бюджетну програму для надання у 2022 році місцевим бюджетам 

Відхилено



стор.   868
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

додаткової дотації на підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів в умовах значного підвищення 
цін та тарифів на енергоносії та комунальні послуги. 

-3044- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 3 передбачити нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджету на забезпечення 

сталого проходження опалювального сезону 2021/2022 років в обсязі 25.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-3045- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 3 передбачити нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджету на забезпечення 

сталого проходження опалювального сезону 2021/2022 років в обсязі 25.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-3046- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 6 передбачити нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

сталого проходження опалювального сезону 2021/2022 років в обсязі 25.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-3047- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 6 передбачити нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

сталого проходження опалювального сезону 2021/2022 років в обсязі 25.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-3048- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Додаток 3 до проекту Закону доповнити новим рядком «Субвенція на стале проходження опалювального 
сезону», передбачивши видатки загального фонду у сумі 10.000.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою передбачається за рахунок: зменшення 
видатків за іншими статтями Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з цією 

Відхилено



стор.   869
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок економічного розвитку в результаті прийняття 
законодавчих ініціатив, поданих народними депутатами фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді України. 

-3049- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
Збільшити асигнування Міністерству розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та 

кредитування), /з внесенням відповідних змін до додатків №3 та №6 до законопроекту/ передбачивши нову 
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджету на забезпечення сталого проходження опалювального 
сезону 2021/2022 років в обсязі 25.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-3050- Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)

Збільшити Міністерству розвитку громад та територій України (код 2750000) плановий обсяг асигнувань на 
25.000.000 тис. грн, передбачивши нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджету на забезпечення 
сталого проходження опалювального сезону 2021/2022 років в обсязі 25.000.000 тис. грн, а також збільшити 
відповідні арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань за викладеними пропозиціями можуть бути 
податкові надходження, акцизи, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року. З урахуванням зазначеного, передбачити відповідні зміни до статті 1 проекту Закону 
«Про Державний бюджет України на 2022 рік». 

Відхилено

-3051- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
Доручити Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет 

України на 2022 рік до другого читання передбачити бюджетну програму «Субвенція на проходження 
опалювального сезону» або «Повернення субвенції на соціально - економічний розвиток територій» та 
встановити видатки споживання загального фонду у розмірі 6.000.000 тис. грн

Відхилено

2760. -3052- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування

Передбачити субвенцію на відшкодування місцевим бюджетам коштів на підвищення заробітної плати 
педагогічним працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти в розмірі не менше 14,4 млрд грн. 

Відхилено

2761. -3053- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування

Передбачити 6 млрд грн субвенції на оплату гарантованих державою пільг (зокрема, пільг на проїзд та 
послуг зв’язку). 

Відхилено

-3054- Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)

Передбачити нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, 
інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату 
електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового 
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також на компенсацію за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян (головний розпорядник - Міністерство соціальної політики 

Відхилено



стор.   870
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 
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України) з обсягом видатків 6.000.000 тис. грн та відобразити відповідні зміни в додатках №3 і №6.
Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань можуть бути податкові надходження, акцизи, а 

також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

-3055- Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
Збільшити асигнування Міністерству соціальної політики України /з внесенням відповідних змін до додатків 

№3 та №6 до законопроекту/, передбачивши нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджету на 
надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, 
зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та 
рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), 
на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на 
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 6.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-3056- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування

Передбачити 2,2 млрд грн субвенції на погашення боргів за оплату органами місцевого самоврядування у 
2015-2016 роках гарантованих державою пільг. 

Відхилено

-3057- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
Збільшити асигнування Міністерству соціальної політики України /з внесенням відповідних змін до додатків 

№3 та №6 до законопроекту/, передбачивши нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджету на 
надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, 
зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та 
рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), 
на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на 
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 6.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-3058- Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)

Збільшити Міністерству соціальної політики України (код 2510000) плановий обсяг асигнувань на 6.000.000 
тис. грн, передбачивши нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг 
зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату 
електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового 
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також на компенсацію за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян в обсязі 6.000.000 тис. грн, збільшивши відповідні арифметичні 
підсумки загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань за викладеними пропозиціями можуть бути 
податкові надходження, акцизи, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року. З урахуванням зазначеного, передбачити відповідні зміни до статті 1 проекту Закону 

Відхилено
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«Про Державний бюджет України на 2022 рік». 

-3059- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
Доповнити новою бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату 

гарантованих державою пільг" встановивши асигнування за загальним фондом у обсязі 6.000.000 тис грн, 
збільшивши арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути додаткові надходження 50 млрд грн від 
збільшення частини прибутку НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

Відхилено

-3060- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку № 6 передбачити нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з 

послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, 
оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного 
побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати 
частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і 
механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян в обсязі 6.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-3061- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку № 6 передбачити нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з 

послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, 
оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного 
побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати 
частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і 
механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян в обсязі 6.000.000 тис. грн. 

Відхилено

2763. -3062- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування

Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною 
вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого 
водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення, що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим 
підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають 
такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами 
місцевого самоврядування, в обсязі 37 млрд грн за період 2016-2021 років. 

Відхилено

-3063- Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)

Передбачити нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
погашення різниці в тарифах на послуги тепло-, водопостачання і водовідведення» (головний розпорядник 
бюджетник коштів - Міністерство розвитку громад та територій України) з обсягом видатків 1.270.000 тис. грн 
та відобразити відповідні зміни у додатках №3 і № 6.

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань можуть бути податкові надходження, акцизи, а 
також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-3064- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)

Відхилено
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    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

У законопроекті передбачити нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 
різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, 
централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення, що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим 
підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають 
такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної чи місцевої влади (в 
обсязі 37 млрд грн). 

-3065- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)

Відхилено
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    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Доповнити новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання 
гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та 
постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, 
централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування», 
передбачивши видатки загального фонду у сумі 55.000.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою передбачається за рахунок: зменшення 
видатків за іншими статтями Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з цією 
поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок економічного розвитку в результаті прийняття 
законодавчих ініціатив, поданих народними депутатами фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді України. 

-3066- Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)

Збільшити Міністерству розвитку громад та територій України (код 2750000) плановий обсяг асигнувань на 
1.270.000 тис. грн, передбачивши нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 
різниці в тарифах на послуги тепло-, водопостачання і водовідведення, а також збільшити відповідні 
арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Джерелом фінансування додаткових витрат та асигнувань за викладеними пропозиціями можуть бути 
податкові надходження, акцизи, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року. З урахуванням зазначеного, передбачити відповідні зміни до статті 1 проекту Закону 
«Про Державний бюджет України на 2022 рік». 

Відхилено

-3067- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)

Передбачити «Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах на 
послуги тепло-, водопостачання і водовідведення» у сумі 1.270.000 тис. грн, визначивши головним 
розпорядником коштів Міністерство розвитку громад та територій України. 

Відхилено

-3068- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
    Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)
    Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)

Відхилено
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    Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
    Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
    Н.д.Бабенко М.В. (Реєстр.картка №90)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)

У додатках № 3 і № 6 до законопроекту передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам 
на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, 
постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та 
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і 
організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та 
водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами 
державної чи місцевої влади в обсязі 10.000.000 тис. гривень.

Для збалансування додаткових видатків пропонуємо на відповідну суму збільшити доходи загального фонду 
державного бюджету в додатку №1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 
виявлення Рахунковою палатою додаткових резервів доходів загалом на 32,7 млрд. гривень, у тому числі: за 
рахунок надходжень податку на прибуток підприємств - 19,2 млрд. грн.; акцизного податку із ввезених на митну 
територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах - 11,3 
млрд. грн.; рентної плати за користування надрами для видобування природного газу - 1,2 млрд. гривень. 

2764. Субвенція на соціально–економічний 
розвиток окремих територій (всього)

-3069- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Передбачити бюджетну програму за КПКВК 3511210 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» з фінансуванням 
в сумі 6 млрд грн (на рівні видатків, виділених на зазначені цілі у 2021 році).

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути додаткові надходження 20 млрд грн від 
збільшення частини прибутку Нацбанку, яка зараховується до державного бюджету, а також частина коштів, 
отриманих від МВФ у рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні світової економіки, яка 
постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. 

Враховано
/щодо передбачення 
субвенції у сумі 
6 млрд грн/

-3070- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232) Враховано
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Передбачити для Міністерства фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) видатки за 
новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» у сумі 6.000.000 тис. грн, зменшивши відповідні 
видатки за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070) на 6.000.000 тис. 
грн (з внесенням відповідних змін до додатка №3 до законопроекту). 

/із зупиненням дії 
абзацу 2 частини 1 
статті 24-1 
Бюджетного кодексу/

-3071- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)

Встановити видатки розвитку за новою бюджетною програмою Міністерства розвитку громад та територій 
України (загальнодержавні видатки та кредитування) «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (код 2761090) у сумі 
4.000.000 тис. грн, зменшивши видатки розвитку загального фонду державного бюджету за бюджетною 
програмою «Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070) на 4.000.000 тис. грн (з внесенням 
відповідних змін до додатка № 3 до законопроекту). 

Враховано частково
/передбачено 
субвенцію для 
Мінфіну у сумі 6 млрд 
грн із зупиненням дії 
абзацу 2 частини 1 
статті 24-1 
Бюджетного кодексу/

-3072- Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)

Встановити видатки розвитку за новою бюджетною програмою Міністерства фінансів України 
(загальнодержавні видатки та кредитування) «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (код 2761090) у сумі 6.000.000 
тис. грн, зменшивши видатки розвитку загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 
«Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070) на 6.000.000 тис. грн (з внесенням відповідних змін 
до додатка № 3 до законопроекту). 

Враховано
/із зупиненням дії 
абзацу 2 частини 1 
статті 24-1 
Бюджетного кодексу/

-3073- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
    Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)
    Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
    Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
    Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
    Н.д.Бабенко М.В. (Реєстр.картка №90)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)

Враховано частково
/передбачено 
загальний обсяг 
субвенції/
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
субвенції для 
обласного бюджету 
Закарпатської 
області/
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    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій не менше 2.000.000 тис. грн, в межах якої врахувати 80.000 тис. грн 
обласному бюджету Закарпатської області для регулювання русла річки Хустець на ділянці від залізничного 
мосту до вул. І. Франка у м. Хуст Закарпатської області.

Для збалансування додаткових видатків пропонуємо на відповідну суму збільшити доходи загального 
фонду державного бюджету в додатку №1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" 
від виявлення Рахунковою палатою додаткових резервів доходів загалом на 32,7 млрд. гривень, у тому числі: 
за рахунок надходжень податку на прибуток підприємств - 19,2 млрд. грн.; акцизного податку із ввезених на 
митну територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах 
- 11,3 млрд. грн.; рентної плати за користування надрами для видобування природного газу - 1,2 млрд. гривень. 
-3074- Н.д.Мазурашу Г.Г. (Реєстр.картка №203)

Передбачити нову програму «Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» в обсязі 9.950.000 тис. грн, передбачивши розподіл 
коштів субвенції між загальним фондом (видатки розвитку) та спеціальним фондом (видатки розвитку) та їх 
подальший розподіл між місцевими бюджетами в додатку №6.

Джерелом покриття видатків на субвенцію можуть бути збільшення запланованих надходжень від сплати 
акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (код 14020000 у додатку №1), 
податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку України (код 21020000), залишки коштів 
загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року, а також додаткові надходження від 
приватизації державного майна (код 500000), реалізації нових законодавчих ініціатив, зокрема, щодо 
збільшення акцизного податку на алкогольну та тютюнову продукцію тощо. 

Враховано частково
/у частині 
передбачення 
субвенції у сумі 
6 млрд грн/

-3075- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)

Враховано
/щодо передбачення 
субвенції/
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    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Доповнити новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», передбачивши видатки 
загального фонду у сумі 5.000.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою передбачається за рахунок: зменшення 
видатків за іншими статтями Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з цією 
поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок економічного розвитку в результаті прийняття 
законодавчих ініціатив, поданих народними депутатами фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді України. 

-3076- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Передбачити Міністерству фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) за загальним 
фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (код 3511210) у 
обсязі 4.000.000 тис. грн. 

Враховано

-3077- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
    Н.д.Бабенко М.В. (Реєстр.картка №90)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
    Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)
    Н.д.Кучер М.І. (Реєстр.картка №17)
    Н.д.Ковальов О.І. (Реєстр.картка №51)
    Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
    Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)

У додатках №3 і №6 до законопроекту передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій не менше 2 млрд. гривень, в 
межах якої передбачити: 2.500 тис. грн - на реконструкцію приймального відділення та фізіотерапевтичного 
кабінету під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги КП «Лубенська лікарня інтенсивного 
лікування» Лубенської міської ради за адресою: вул. П’ятикопа, 26, м. Лубни Полтавської області; 4.500 тис. 
грн - на реконструкція Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 по вул. Олександрівській, 8/2 
(колишня вулиця П. Слинька) в м. Лубни Полтавської області з термомодернізацією будівлі; 11.396,2 тис. грн 

Враховано частково
/у частині 
передбачення 
загального обсягу 
субвенції у сумі 6 
млрд грн/
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- на капітальний ремонт фасадів будівлі Опорного закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1» 
Зіньківської міської ради Полтавської області в м. Зіньків по вул. Соборності, 62; 1.498,6 тис. грн - на 
капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Миру (на ділянці від будинку №31 А до вулиці Першотравнева) 
в смт Чорнухи Лубенського району Полтавської області; 26.000 тис. грн - на відновлення гідрологічного 
режиму в м. Миргород Полтавської області; 37.035,1 тис. грн - на поточний середній ремонт вул. Комунальна 
(від вул. Чкалова до вул. Копанська) у м. Виноградів Закарпатської області; 54.456, 4 тис. грн - на 
реконструкцію стадіону „Пластмасовик” по вул. Українська в м. Виноградів Закарпатської області; 64.769,3 
тис. грн - на реконструкцію водопроводу від розподільчої камери спускників до вул. Копанська в м. Виноградів 
Закарпатської області; 5.628,3 тис. грн - на капітальний ремонт приміщень ДНЗ №6, по вул. Студентська, 89 м. 
Виноградів Закарпатської області; 11.643,9 тис. грн - на відновлення лівосторонньої дамби на р. Боржава в с. 
Великі Ком'яти Виноградівського району Закарпатської області; 20.524,8 тис. грн - на реконструкцію 
рентгенологічного відділення комунального некомерційного підприємства „Виноградівська районна лікарня” 
по вул. Лікарняна, 13 у м. Виноградів Закарпатської області; 9.790,3 тис. грн - на реконструкцію амфітеатру в 
парку «Перені» в м. Виноградів Закарпатської області.

Для збалансування додаткових видатків пропонуємо на відповідну суму збільшити доходи загального фонду 
державного бюджету від надходжень Податку на додану вартість з ввезених на митну територію України 
товарів (код 14070000) в додатку № 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

-3078- Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
Відновити бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» з обсягом фінансування 7.500.000 тис. грн. 
(головний розпорядник - Міністерство фінансів України).

Джерелом покриття додаткових видатків, може бути збільшення доходів державного бюджету від коштів, 
що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк 
України" (код 21020000). 

Враховано частково
/щодо передбачення 
субвенції у сумі 
6 млрд грн/

-3079- Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
Відновити бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» з обсягом фінансування 7.500.000 тис. грн. 
(головний розпорядник - Міністерство фінансів України).

Джерелом покриття таких видатків пропонується визначити збільшення доходів за програмою «Кошти, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк 
України» (КПКВК 21020000). 

Враховано частково
/щодо передбачення 
субвенції у сумі 
6 млрд грн/

-3080- Н.д.Гунько А.Г. (Реєстр.картка №208)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Мазурашу Г.Г. (Реєстр.картка №203)

Передбачити Субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій у обсязі 6.283.022,8 тис. грн., передбачивши розподіл коштів 
субвенції між загальним фондом (видатки розвитку) та спеціальним фондом (видатки розвитку) та їх 
подальший розподіл між місцевими бюджетами в Додатку №6 (доповнити Додаток №3 після графи 
“Обслуговування державного боргу” (КПКВК 3511350) новою графою);

Запропонованим джерелом покриття видатків на субвенцію є збільшення на 6.283.022,8 тис. грн. 
запланованих додаткових надходжень від сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції) (код 14020000 у Додатку №1). 

Враховано частково
/щодо передбачення 
субвенції у сумі 
6 млрд грн/
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2765. -3081- Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
Збільшити видатки Міністерства розвитку громад та територій України (код 2760000) на 500.000 тис. грн., а 

саме: передбачити нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції та ремонту центрів надання адміністративних послуг в обсязі 500.000 тис. грн (з 
внесенням відповідних змін до додатків №3 та №6 до законопроекту).

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року.

Відхилено

-3082- Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
    Н.д.Драбовський А.Г. (Реєстр.картка №12)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
    Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)

Передбачити для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки) за загальним фондом 
видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт спортивного ядра стадіонів.» у сумі 1.000.000 тис. грн /з 
внесенням відповідних змін до додатка № 6 до законопроекту/.

Джерелом покриття додаткових видатків, може бути збільшення доходів державного бюджету від коштів, 
що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк 
України" (код 21020000). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
субвенції/

-3083- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Поновити бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності» в обсязі 1.000.000 тис. грн.визначивши 
головним розпорядником коштів Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 

Забезпечити її фінансування шляхом зменшення видатків на фінансування Державної податкової служби 
України (КПКВК 3507000), або за рахунок збільшення доходів на 1.000.000 тис гривень за кодом 14060000 
«Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного 
відшкодування». 

Враховано частково
(дорученн Уряду)
/щодо передбачення 
субвенції/

-3084- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджету на надання пільг з послуг зв’язку, 

інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату 
електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового 
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини 
доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 
та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян в обсязі 6.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-3085- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206) Відхилено



стор.   880
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Передбачити нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджету на надання пільг з послуг зв’язку, 
інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату 
електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового 
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини 
доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 
та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян в обсязі 6.000.000 тис. грн. 

-3086- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
Передбачити нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та модернізація 

берегоукріплювальних протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових, протилавинних споруд у гірських 
територіях Українських Карпат в обсязі 500.000 тис. грн для Міністерства розвитку громад та територій 
України (код 2760000) та внести відповідні зміни до додатка №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-3087- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
Передбачити за загальнодержавними видатками і кредитування нову бюджетну програму «Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на реконструкцію та капітальний ремонт (у тому числі утеплення 
існуючих) комунальних закладів охорони здоров’я» у сумі 1.000.000 тис. грн. визначивши головним 
розпорядником коштів Міністерство охорони здоров'я України (КПКВК 2310000).

Забезпечити її фінансування КПКВК шляхом зменшення видатків на фінансування Державної податкової 
служби України (КПКВК 3507000) -фінансування на діяльність ДПС України постійно збільшується, так у 2022 
році фінансування заплановане у розмірі 11.083.237,1, що на 533.681,4 тис. грн більше у порівнянні із поточним 
роком та майже на 3.500.000 тис грн із минулим. 

Відхилено

-3088- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Заремський М.В. (Реєстр.картка №202)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Тимофійчук В.Я. (Реєстр.картка №89)
    Н.д.Дунда О.А. (Реєстр.картка №91)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шуляк О.О. (Реєстр.картка №238)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Рущишин Я.І. (Реєстр.картка №117)

Відхилено
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    Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Піпа Н.Р. (Реєстр.картка №115)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)

Збільшити видатки Міністерства розвитку громад та територій України (з внесенням відповідних змін до 
додатків №3 та №6 до законопроекту) передбачивши нову субвенцію з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та облаштування центрів надання 
адміністративних послуг в обсязі 500.000 тис. грн.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

-3089- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Заремський М.В. (Реєстр.картка №202)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Тимофійчук В.Я. (Реєстр.картка №89)
    Н.д.Дунда О.А. (Реєстр.картка №91)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шуляк О.О. (Реєстр.картка №238)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Рущишин Я.І. (Реєстр.картка №117)
    Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Піпа Н.Р. (Реєстр.картка №115)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)

Збільшити видатки Міністерства розвитку громад та територій України (з внесенням відповідних змін до 
додатків №3 та №6 до законопроекту) передбачивши нову субвенцію з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансове забезпечення будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту) 
водопровідних мереж та очисних споруд, мереж водопостачання та водовідведення в обсязі 500.000 тис. грн,

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-3090- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)

Відхилено
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    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Заремський М.В. (Реєстр.картка №202)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Тимофійчук В.Я. (Реєстр.картка №89)
    Н.д.Дунда О.А. (Реєстр.картка №91)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шуляк О.О. (Реєстр.картка №238)
    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Рущишин Я.І. (Реєстр.картка №117)
    Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Піпа Н.Р. (Реєстр.картка №115)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)

Збільшити видатки Міністерства розвитку громад та територій України (з внесенням відповідних змін до 
додатків №3 та №6 до законопроекту) передбачивши нову субвенцію з державного бюджету місцевим 
бюджетам на оснащення лабораторій контролю якості питної води та стічних вод сучасним контрольно-
аналітичним обладнанням в обсязі 200.000 тис. грн.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

-3091- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Заремський М.В. (Реєстр.картка №202)
    Н.д.Гузь І.В. (Реєстр.картка №19)
    Н.д.Тимофійчук В.Я. (Реєстр.картка №89)
    Н.д.Дунда О.А. (Реєстр.картка №91)
    Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка №440)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шуляк О.О. (Реєстр.картка №238)

Відхилено



стор.   883
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    Н.д.Бобровська С.А. (Реєстр.картка №442)
    Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Рущишин Я.І. (Реєстр.картка №117)
    Н.д.Рубльов В.В. (Реєстр.картка №20)
    Н.д.Піпа Н.Р. (Реєстр.картка №115)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)

Збільшити видатки Міністерства розвитку громад та територій України (з внесенням відповідних змін до 
додатків №3 та №6 до законопроекту) передбачивши нову субвенцію з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво та модернізація берегоукріплювальних протиерозійних, гідротехнічних, 
протикарстових, протилавинних споруд у гірських територіях Українських Карпат в обсязі 500.000 тис. грн.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

-3092- Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
Передбачити Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України нову бюджетну програму 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах 
комунальної власності» (код 2711020) у обсязі 600.000 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за 
рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними погромами, крім бюджетних програм Міністерства 
захисту довкілля та природних ресурсів України. 

Враховано частково
(дорученн Уряду)
/щодо передбачення 
субвенції/

-3093- Комітет з питань екологічної політики та природокористування
Передбачити Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України нову бюджетну програму 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах 
комунальної власності» у обсязі 600.000 тис. грн. 

Враховано частково
(дорученн Уряду)

-3094- Комітет з питань екологічної політики та природокористування
Передбачити Міністерству розвитку громад та територій України нову бюджетну програму «Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на створення інфраструктури безпеки життєдіяльності населення в 
територіальних громадах» у обсязі 1.000.000 тис. грн. 

Враховано частково
(дорученн Уряду)

-3095- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
Доповнити новою бюджетною програмою 2311700 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну паліативну допомогу», 
встановивши асигнування за загальним фондом у обсязі 160.000 тис. грн, зменшивши на відповідну суму 
фінансування бюджетної програми 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного 
обслуговування населення». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
субвенції для МОЗ/

-3096- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
У законопроекті у сфері освіти і науки передбачити:
надання додаткової дотації в розмірі 5,9 млрд грн на покриття поточних витрат загальноосвітніх навчальних 

закладів у обсягах, необхідних для забезпечення створення належних умов для здобуття учнями якісної 
загальної середньої освіти, незалежно від місця їх проживання;

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для якісної підготовки робітничих кадрів, а 
також спеціалістів, яких готують коледжі, для задоволення вимог сучасного ринку праці та потреб особистості;

забезпечення розвитку мережі закладів освіти для реалізації права громадян України на якісну та доступну 
освіту відповідно до їхніх потреб незалежно від місця їхнього проживання, як це гарантовано статтею 3 Закону 
України «Про освіту»;

Відхилено
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забезпечення безоплатним користуванням педагогічних працівників сільської місцевості та селищ міського 
типу, а також пенсіонерів з їх числа, житлом з опаленням та освітленням, безоплатного підвезення сільських 
педагогів до місця роботи і додому;

надання адресної грошової допомоги випускникам закладів вищої освіти, які здобули освіту за напрямами і 
спеціальностями педагогічного профілю та уклали угоду про роботу в усіх закладах освіти, а не лише у закладах 
середньої та професійно-технічної освіти. 

-3097- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
У законопроекті:
виділити гарантований обсяг державної підтримки сфери культури шляхом запровадження культурної 

субвенції з Державного бюджету для фінансування надання базового набору культурних послуг;
передбачити цільове фінансування з Державного бюджету України на функціонування Центрів культурних 

послуг - ЦКП. 

Відхилено

-3098- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
Передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою для Міністерства фінансів України 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток 
об'єктів соціально-культурної сфери» у обсязі 1.667,0 млн.грн (код 3511100). 

Враховано частково
/передбачено 
субвенцію у сумі 1 
млрд грн для 
Мінінфраструктури/

-3099- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
Передбачити нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію (проведення 

реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти в обсязі 
1.500.000 тис. грн (в тому числі на виконання Національної стратегії розбудови безпечного і здорового 
освітнього середовища у новій українській школі, схваленої Указом Президента України №195/2020 від 25 
травня 2020 року).

Джерелом фінансування зазначених витрат є субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти (2211290), яку пропоную 
виключити з додатків № 3, № 6 до законопроєкту, з огляду на що принагідно пропоную зменшити видатки 
Міністерства освіти і науки України (2210000) на 1.500.000 тис. грн. 

Відхилено

-3100- Н.д.Сова О.Г. (Реєстр.картка №294)
    Н.д.Гривко С.Д. (Реєстр.картка №335)

Відновити для Міністерства культури та інформаційної політики України (загальнодержавні видатки та 
кредитування) бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення 
центрів культурних послуг» у сумі 200.000 тис. грн.

Зазначену вище пропозицію пропонується забезпечити за рахунок додаткових надходжень від приватизації 
державного майна (код 500000), які за попередніми розрахунками Фонду державного майна очікуються у сумі 
не менше 8 млрд грн. в цілому. 

Відхилено

-3101- Н.д.Піпа Н.Р. (Реєстр.картка №115)
    Н.д.Васильченко Г.І. (Реєстр.картка №118)
    Н.д.Стефанишина О.А. (Реєстр.картка №443)
    Н.д.Цабаль В.В. (Реєстр.картка №444)
    Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка №438)
    Н.д.Лозинський Р.М. (Реєстр.картка №447)
    Н.д.Клименко Ю.Л. (Реєстр.картка №435)
    Н.д.Шараськін А.А. (Реєстр.картка №434)

Поновити бюджетну програму Міністерству освіти і науки України КПКВК 2211280 «Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу 

Враховано
/щодо передбачення 
субвенції у сумі 1 
млрд грн/
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у закладах загальної середньої освіти» та передбачити видатки у обсязі 1.000.000 тис. грн (у тому числі 980.000 
тис. грн видатків розвитку для придбання на умовах співфінансування персональних комп’ютерів для 
педагогічних працівників закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти відповідно 
до Типового переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної 
(професійно-технічної) освіти, затвердженого наказом МОН від 02.11.2017 № 1440 (із змінами), а також 20.000 
тис. грн видатків споживання на придбання засобів захисту, необхідних для організації протиепідемічних 
заходів під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році. Відповідно назву бюджетної 
програми пропонуємо викласти у наступній редакції: “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та її наслідками під час освітнього процесу у закладах освіти”).

Збалансування вищезазначених пропозицій пропонується здійснити за рахунок податкових надходжень, 
акцизів, залишків коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року, доходів 
Національного банку України (код 21020000), додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 
500000) та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через Державний бюджет 2022 року, до 
рівня 2021 року. 

-3102- Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
Передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на розвиток системи водопостачання, водовідведення та каналізації у населених пунктах 
(об’єднаних територіальних громадах), які потребують будівництва й реконструкції відповідних мереж і 
очисних споруд» для Міністерства розвитку громад та територій України у сумі 1.000.000 тис. грн.

Для покриття вказаних видатків збільшити доходи загального фонду державного бюджету у додатку № 1 (з 
уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту) за кодом 11020000 
«Податок на прибуток підприємств» на відповідну суму. 

Відхилено

-3103- Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
    Н.д.Дирдін М.Є. (Реєстр.картка №132)
    Н.д.Копитін І.В. (Реєстр.картка №129)
    Н.д.Арахамія Д.Г. (Реєстр.картка №229)
    Н.д.Гайду О.В. (Реєстр.картка №128)
    Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка №280)
    Н.д.Шинкаренко І.А. (Реєстр.картка №342)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Іванов В.І. (Реєстр.картка №185)

Передбачити Міністерству інфраструктури України (загальнодержавні видатки) за загальним фондом 
видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту об’єктів інфраструктури що розміщена у 
населених пунктах за межами територій морських портів» у сумі 505.253,4 тис. грн /з внесенням відповідних 
змін до додатків №3 та №6 до законопроекту/.

Джерелом покриття додаткових видатків пропонується визначити 30% частини чистого прибутку (доходу), 
що відраховується Адміністрацією морських портів України (відповідні пропозиції пропонуються до проекту 
закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (реєстр. №6062 від 15.09.2021). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
субвенції/

-3104- Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Федієнко О.П. (Реєстр.картка №314)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)

Відхилено
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    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Горбенко Р.О. (Реєстр.картка №330)
    Н.д.Костюх А.В. (Реєстр.картка №298)
    Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Касай Г.О. (Реєстр.картка №74)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)

Збільшити видатки Міністерства розвитку громад та територій України (код 2760000), передбачивши нову 
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з облаштування полігонів твердих 
побутових відходів у сумі 1.000.000 тис. грн /з внесенням відповідних змін до додатка №3/.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

-3105- Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Зуб В.О. (Реєстр.картка №209)
    Н.д.Колюх В.В. (Реєстр.картка №92)
    Н.д.Чорний Д.С. (Реєстр.картка №34)
    Н.д.Любота Д.В. (Реєстр.картка №177)
    Н.д.Нікітіна М.В. (Реєстр.картка №82)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Костюк Д.С. (Реєстр.картка №65)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)
    Н.д.Борзова І.Н. (Реєстр.картка №14)
    Н.д.Струневич В.О. (Реєстр.картка №264)
    Н.д.Негулевський І.П. (Реєстр.картка №130)
    Н.д.Мовчан О.В. (Реєстр.картка №150)
    Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Літвінов О.М. (Реєстр.картка №178)
    Н.д.Богданець А.В. (Реєстр.картка №163)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Горенюк О.О. (Реєстр.картка №136)
    Н.д.Арсенюк О.О. (Реєстр.картка №195)
    Н.д.Салійчук О.В. (Реєстр.картка №301)
    Н.д.Гунько А.Г. (Реєстр.картка №208)
    Н.д.Грищенко Т.М. (Реєстр.картка №66)

Відхилено
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    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Вагнєр В.О. (Реєстр.картка №183)
    Н.д.Дирдін М.Є. (Реєстр.картка №132)
    Н.д.Пасічний О.С. (Реєстр.картка №127)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Мезенцева М.С. (Реєстр.картка №168)
    Н.д.Мазурашу Г.Г. (Реєстр.картка №203)
    Н.д.Захарченко В.В. (Реєстр.картка №31)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)
    Н.д.Рудик С.Я. (Реєстр.картка №198)
    Н.д.Здебський Ю.В. (Реєстр.картка №172)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Шенцев Д.О. (Реєстр.картка №176)
    Н.д.Одарченко А.М. (Реєстр.картка №170)
    Н.д.Красов О.І. (Реєстр.картка №180)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)

Збільшити видатки Міністерства розвитку громад та територій України (код 2760000), передбачивши нову 
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з водопостачання та 
водовідведення у сумі 1.000.000 тис. грн /з внесенням відповідних змін до додатка №3/.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

-3106- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
Передбачити нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту та облаштування центрів надання адміністративних послуг в обсязі 
500.000 тис. грн для Міністерства розвитку громад та територій України (код 2760000) та внести відповідні 
зміни до додатка №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-3107- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
Передбачити нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 

будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту) водопровідних мереж та очисних 
споруд, мереж водопостачання та водовідведення в обсязі 500.000 тис. грн для Міністерства розвитку громад 
та територій України (код 2760000) та внести відповідні зміни до додатка №3.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

Відхилено

-3108- Н.д.Каптєлов Р.В. (Реєстр.картка №36)
Передбачити нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення лабораторій 

контролю якості питної води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням в обсязі 200.000 
тис. грн для Міністерства розвитку громад та територій України (код 2760000) та внести відповідні зміни до 
додатка №3.

Відхилено
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Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 
України, а також залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

-3109- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування

Передбачити 1,7 млрд грн субвенції на забезпечення діяльності фахівців із соціальної роботи в 
територіальних громадах для організації надання соціальних послуг та здійснення соціальної роботи. 

Відхилено

-3110- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування

Передбачити субвенцію на сплату енергопостачальним підприємствам штрафних санкцій по рішеннях суду, 
які виникли внаслідок несвоєчасного перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
пільги та субсидії, в розмірі не менше 7 млрд грн. 

Відхилено

-3111- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування

Передбачити субвенцію на розвиток територіальних громад 9 млрд грн. 

Відхилено

-3112- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування

Передбачити субвенцію на боротьбу з COVID-19 для закладів загальної середньої освіти в обсязі 2,8 млрд 
грн. 

Враховано частково
/передбачено 
відповідну субвенцію у 
сумі 1 млрд грн/

-3113- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування

Передбачити стабілізаційну дотацію місцевим бюджетам в обсязі не менше 2 млрд грн для оперативного 
реагування на виникнення проблемних питань місцевих бюджетів. 

Відхилено

-3114- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування

Передбачити субвенцію на реформування закладів професійної технічної освіти, що передаються на 
обласний рівень. 

Відхилено

-3115- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування

Для виконання програми Президента України у сфері регіонального розвитку до 2024 року та для реалізації 
цілей Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року передбачити видатки за такою програмою: 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення інфраструктури індустріальних парків» у 
сумі 2,7 млрд грн; 

Враховано частково
(дорученн Уряду)
/щодо передбачення 
субвенції для 
Мінрегіону/

-3116- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування

Для виконання програми Президента України у сфері регіонального розвитку до 2024 року та для реалізації 
цілей Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року передбачити видатки за такою програмою: 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення інфраструктури безпеки життєдіяльності 
населення в територіальних громадах» (Центри безпеки) у сумі 1 млрд грн; 

Враховано частково
(дорученн Уряду)
/щодо передбачення 
субвенції для 
Мінрегіону/

-3117- Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
У Додатку №3 та №6 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою 

бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пожежної 
безпеки в закладах охорони здоров'я" в обсязі 1.500.000 тис. грн. Визначивши головним розпорядником 
Міністерство охорони здоров'я України.

Відхилено



стор.   889
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Джерелом для покриття вказаних видатків визначити збільшення надходжень державного бюджету від 
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з ввезених на митну територію Україну товарів, 
підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби, алкогольні напої, а також доходи Національного 
банку України, залишки коштів від зменшення витрат на обслуговування зовнішнього державного боргу та 
залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року. 

-3118- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410)
    Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
    Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Мейдич О.Л. (Реєстр.картка №18)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №395)
    Н.д.Наливайченко В.О. (Реєстр.картка №389)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д.Бондарєв К.А. (Реєстр.картка №400)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №392)
    Н.д.Немиря Г.М. (Реєстр.картка №394)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)
    Н.д.Кожем’якін А.А. (Реєстр.картка №393)
    Н.д.Соболєв С.В. (Реєстр.картка №390)
    Н.д.Дубіль В.О. (Реєстр.картка №396)
    Н.д.Євтушок С.М. (Реєстр.картка №403)
    Н.д.Волинець М.Я. (Реєстр.картка №406)
    Н.д.Данілов В.Б. (Реєстр.картка №402)
    Н.д.Шкрум А.І. (Реєстр.картка №408)

Кабінету Міністрів України при доопрацюванні законопроекту передбачити субвенції місцевим бюджетам 
для створення нових робочих місць, особливо у сільській місцевості та для забезпечення пільгового проїзду 
громадян у громадському транспорті. 

Відхилено

-3119- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)

Відхилено



стор.   890
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Запровадити нове найменування видатків КПКВК (2211240) (Додаток 3) закріпивши його за «Міністерство 
освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) (КПКВК 2210000)» з наступною назвою: 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реконструкцію та капітальний ремонт (у тому числі 
утеплення існуючих) закладів дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та 
фахової передвищої освіти» передбачивши видатки у сумі 900.000 тис грн із відповідним внесенням змін до 
Додатку 6. Забезпечити фінансування нового найменування видатків шляхом зменшення видатків розвитку 
загального фонду «Державний фонд регіонального розвитку» (КПКВК 2761070) на 900.000 тис грн. 

-3120- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Запровадити нове найменування видатків КПКВК (2211250) (Додаток 3) закріпивши його за «Міністерство 
освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) (КПКВК 2210000)» з наступною назвою: 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реконструкцію та капітальний ремонт (у тому числі 
утеплення існуючих) закладів дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 
фахової передвищої освіти» передбачивши видатки у сумі 950.000 тис. грн. із відповідним внесенням змін до 
Додатку 6. Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути додаткові надходження 20 млрд грн від 
збільшення частини прибутку Нацбанку, яка зараховується до державного бюджету, а також частина коштів, 
отриманих від МВФ у рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні світової економіки, яка 
постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. 

Відхилено

-3121- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)

Відхилено



стор.   891
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Запровадити нове найменування видатків КПКВК (можливий варіант - 2211270) (Додаток 3) закріпивши 
його за «Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) (КПКВК 2210000)» 
з наступною назвою: «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю обладнання для 
проведення дистанційного навчання» передбачивши видатки у сумі 450.000 тис грн із відповідним внесенням 
змін до Додатку 6. Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути додаткові надходження 20 млрд 
грн від збільшення частини прибутку Нацбанку, яка зараховується до державного бюджету, а також частина 
коштів, отриманих від МВФ у рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні світової економіки, яка 
постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. 

-3122- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Додаток 3 до законопроекту доповнити новою бюджетною програмою за КПКВК 2311700 "Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я, які надають 
стаціонарну медичну паліативну допомогу" встановивши асигнування за загальним фондом у обсязі 160.000 
тис грн, зменшивши на відповідну суму фінансування бюджетної програми КПКВК 2308060 «Реалізація 
програми державних гарантій медичного обслуговування населення». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
субвенції/

-3123- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
Внести зміни до Додатку № 3 законопроекту, якими передбачити нову бюджетну програму з видатками по 

загальному фонду державного бюджету , а саме: «2761140 0180 «Субвенція з державного бюджету обласному 
бюджету Донецької та Луганської областей на погашення заборгованості за електричну енергію 
підприємствами водопостачання, що знаходяться або постачають послуги на тимчасово окупованій території 
Донецької та Луганської областей» в обсязі 1.900.000 тис. грн. Розпорядником коштів за бюджетною 
програмою за кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2761140 
визначити Міністерство розвитку громад та територій України.

При цьому внести зміни до Додатку № 6 законопроекту, якими передбачити таку субвенцію за відповідними 
кодами бюджету та назвою місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці: «05100000000 
Обласний бюджет Донецької області» в обсязі 1.600.000,0 тис. грн.»; «12100000000 Обласний бюджет 
Луганської області» в обсязі 300.000,0 тис. грн.».

Відхилено

-3124- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)

Враховано частково
(дорученн Уряду)
/щодо передбачення 
субвенції/



стор.   892
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Запровадити найменування видатків (КПКВК 2411020) «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності» (КПКВК 2401270) та 
визначити фінансування у сумі 450.000 тис грн. Забезпечити фінансування шляхом зменшення видатків 
розвитку загального фонду «Державний фонд регіонального розвитку» (КПКВК 2761070) на 250.000 тис грн; 
видатків розвитку спеціального фонду «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (КПКВК 2761600) на 200.000 
тис грн. 

-3125- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Передбачити у проекті Закону бюджетну програму КПКВК 3511100 «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної 
сфери» у розмірі 6.100.000 тис грн (на рівні видатків, виділених на зазначені цілі у 2021 році).

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути додаткові надходження 20 млрд грн від 
збільшення частини прибутку Нацбанку, яка зараховується до державного бюджету, а також частина коштів, 
отриманих від МВФ у рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні світової економіки, яка 
постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. 

Враховано частково
/передбачено 
субвенцію у сумі 1 
млрд грн для 
Мінінфраструктури/

-3126- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
    Н.д.Дубневич Я.В. (Реєстр.картка №120)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)

Відхилено
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    Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
    Н.д.Балога В.І. (Реєстр.картка №69)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Кіссе А.І. (Реєстр.картка №142)
    Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93)
    Н.д.Чайківський І.А. (Реєстр.картка №165)
    Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)

Запровадити нове найменування видатків КПКВК (можливий варіант - 3801340) (Додаток 3) закріпивши 
його за Міністерство культури, молоді та спорту України» (КПКВК 3800000) з наступною назвою: «Субвенція 
з державного бюджету місцевим бюджетам на реконструкцію та капітальний ремонт клубів, будинків культури 
та палаців культури» передбачивши видатки у сумі 200.000 тис грн із відповідним внесенням змін до Додатку 
6. Забезпечити фінансування нового найменування видатків шляхом зменшення: видатків розвитку загального 
фонду «Державний фонд регіонального розвитку» (КПКВК 2761070) на 100.000 тис грн; видатків розвитку 
загального фонду «Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту» (КПКВК 2201070) на 30.000 
тис грн; видатків розвитку спеціального фонду «Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення, в тому 
числі їх будівництво» (КПКВК 3801280) на 40.000 тис грн. 

-3127- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
Передбачити у складі головного розпорядника коштів державного бюджету - Міністерство соціальної 

політики України нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення житлом осіб з інвалідністю внаслідок війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, осіб з інвалідністю по зору та слуху» з обсягом видатків розвитку загального фонду у сумі 105.000 
тис. грн та відкоригувати показники у рядках за кодами 2510000, 2511000, 2511180 та 2511240 з урахуванням 
зазначених змін. 

Відхилено

-3128- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити субвенцію місцевим бюджетам на підвищення заробітної плати педагогічним працівникам 

закладів дошкільної і позашкільної освіти у сумі 14.400.000 тис. грн. 

Відхилено

-3129- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Передбачити субвенцію місцевим бюджетам на підвищення заробітної плати педагогічним працівникам 

закладів дошкільної і позашкільної освіти у сумі 14.400.000 тис. грн. 

Відхилено

-3130- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити субвенцію місцевим бюджетам на реалізацію протипожежних заходів в закладах освіти в сумі 

7.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-3131- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Передбачити субвенцію місцевим бюджетам на реалізацію протипожежних заходів в закладах освіти в сумі 

7.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-3132- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити субвенцію місцевим бюджетам на організацію харчування в закладах середньої освіти в сумі 

5.500.000 тис. грн. 

Відхилено

-3133- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Передбачити субвенцію місцевим бюджетам на організацію харчування в закладах середньої освіти в сумі 

5.500.000 тис. грн. 

Відхилено

-3134- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
Передбачити субвенцію місцевим бюджетам для покриття витрат комунальних підприємств на оплату 

Відхилено



стор.   894
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у 
грошовій формі у сумі 16.000.000 тис. грн. 

-3135- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
Передбачити субвенцію місцевим бюджетам для покриття витрат комунальних підприємств на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у 
грошовій формі у сумі 16.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-3136- Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
На ліквідацію диспропорцій місцевих бюджетів передбачити в державному бюджеті на 2022 рік обсяг 

стабілізаційної дотації на рівні 2,0 млрд гривень (головний розпорядник коштів Міністерство фінансів) 

Відхилено

-3137- Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
На ліквідацію диспропорцій місцевих бюджетів передбачити в державному бюджеті на 2022 рік обсяг 

стабілізаційної дотації на рівні 2,0 млрд гривень (головний розпорядник коштів Міністерство фінансів) 

Відхилено

-3138- Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
На ліквідацію диспропорцій місцевих бюджетів передбачити в державному бюджеті на 2022 рік обсяг 

стабілізаційної дотації на рівні 2,0 млрд гривень (головний розпорядник коштів Міністерство фінансів) 

Відхилено

-3139- Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
На ліквідацію диспропорцій місцевих бюджетів передбачити в державному бюджеті на 2022 рік обсяг 

стабілізаційної дотації на рівні 2,0 млрд гривень (головний розпорядник коштів Міністерство фінансів) 

Відхилено

-3140- Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
На ліквідацію диспропорцій місцевих бюджетів передбачити в державному бюджеті на 2022 рік обсяг 

стабілізаційної дотації на рівні 2,0 млрд гривень (головний розпорядник коштів Міністерство фінансів) 

Відхилено

-3141- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
На ліквідацію диспропорцій місцевих бюджетів передбачити в державному бюджеті на 2022 рік обсяг 

стабілізаційної дотації на рівні 2,0 млрд гривень (головний розпорядник коштів Міністерство фінансів)
Джерелом додаткових видатків можуть бути податкові надходження, доходи НБУ, а також залишки коштів 

загального та спеціального фондів державного бюджету на початок календарного року. 

Відхилено

-3142- Н.д.Петруняк Є.В. (Реєстр.картка №312)
На ліквідацію диспропорцій місцевих бюджетів передбачити в державному бюджеті на 2022 рік обсяг 

стабілізаційної дотації на рівні 2,0 млрд гривень (головний розпорядник коштів Міністерство фінансів) 

Відхилено

-3143- Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
На ліквідацію диспропорцій місцевих бюджетів передбачити в державному бюджеті на 2022 рік обсяг 

стабілізаційної дотації на рівні 2,0 млрд гривень (головний розпорядник коштів Міністерство фінансів)
Збільшити на відповідну суму доходи державного бюджету від надходжень податку на додану вартість з 

ввезених на митну території України товарів (код 14070000

Відхилено

-3144- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Збільшити видатки Міністерства розвитку громад та територій України на 100.000 тис. грн, а саме: 

передбачити нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих 
на перепідготовку та підвищення кваліфікації працівникам органів місцевого самоврядування у сумі 100.000 
тис. грн.

Джерелом фінансування додаткових витрат загальним обсягом 100.000 тис. грн можуть бути збільшення за 
загальним фондом показників частини чистого прибутку (доходу) державних підприємств та дивідендів, що 
вилучаються до державного бюджету, та надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном, а також залишки коштів загального та спеціального фондів 

Відхилено
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державного бюджету на початок року. 

-3145- Н.д.Мазурашу Г.Г. (Реєстр.картка №203)
Передбачити Міністерству молоді та спорту України нову бюджетну програм «Субвенція територіальним 

громадам на фізкультурно-оздоровчу діяльність» на 40.000 тис. грн. (субвенції територіальним громадам (з 
розрахунку пропорційно до офіційно встановленої кількості населення, або виборців) - на проведення 
спортивно-масових заходів та влаштування умов для фізкультурно-оздоровчої діяльності, за погодженням з 
відповідними територіальними центрами фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»).

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000), реалізації 
нових законодавчих ініціатив, зокрема, щодо збільшення акцизного податку на алкогольну та тютюнову 
продукцію тощо. 

Відхилено

-3146- Н.д.Наталуха Д.А. (Реєстр.картка №239)
    Н.д.Кисилевський Д.Д. (Реєстр.картка №24)
    Н.д.Марчук І.П. (Реєстр.картка №193)
    Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Тарута С.О. (Реєстр.картка №388)
    Н.д.Буймістер Л.А. (Реєстр.картка №223)
    Н.д.Магомедов М.С. (Реєстр.картка №45)
    Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
    Н.д.Лічман Г.В. (Реєстр.картка №30)
    Н.д.Рущишин Я.І. (Реєстр.картка №117)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Шевченко Є.В. (Реєстр.картка №76)
    Н.д.Кінзбурська В.О. (Реєстр.картка №171)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Пуртова А.А. (Реєстр.картка №221)
    Н.д.Клочко А.А. (Реєстр.картка №305)
    Н.д.Ніколаєнко А.І. (Реєстр.картка №405)
    Н.д.Маслов Д.В. (Реєстр.картка №234)
    Н.д.Горбенко Р.О. (Реєстр.картка №330)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Бакумов О.С. (Реєстр.картка №173)
    Н.д.Кабаченко В.В. (Реєстр.картка №409)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Грищук Р.П. (Реєстр.картка №222)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Мазурашу Г.Г. (Реєстр.картка №203)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Лаба М.М. (Реєстр.картка №70)

Передбачити Міністерству розвитку громад та територій України нову субвенцію з державного бюджету 
місцевим бюджетам на створення інфраструктури індустріальних парків у обсязі 600.000 тис. грн. Пропозицію 

Враховано частково
(дорученн Уряду)
/щодо передбачення 
субвенції/
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пропонується забезпечити за рахунок збільшення надходжень за кодом 14060000 на 1.800.000 тис. грн та за 
кодом 14070000 на 2.810.000 тис. грн. 

-3147- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Качура О.А. (Реєстр.картка №273)
    Н.д.Аліксійчук О.В. (Реєстр.картка №154)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)

Передбачити Міністерству освіти і науки України нову субвенцію з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію програми «Спроможний дитсадок» в обсязі 1.500.000 тис. грн.

Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути додаткові надходження 1,5 млрд грн від збільшення 
частини прибутку Нацбанку, яка зараховується до державного бюджету, а також збільшення на 1,5 млрд грн 
планового обсягу частини чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету. 

Відхилено

-3148- Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Загоруйко А.Л. (Реєстр.картка №283)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Кицак Б.В. (Реєстр.картка №63)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Вагнєр В.О. (Реєстр.картка №183)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Одарченко А.М. (Реєстр.картка №170)
    Н.д.Фролов П.В. (Реєстр.картка №347)
    Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
    Н.д.Яцик Ю.Г. (Реєстр.картка №79)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)

Передбачити видатки на розроблення нової моделі фінансування дошкільної освіти з метою забезпечення її 
широкої доступності (субвенція на забезпечення якості дошкільної освіти) у обсязі 17,7 млрд.грн, у тому числі:

16,2 млрд.грн (видатки споживання) на оплату праці педагогічних працівників закладів дошкільної освіти;
1,5 млрд.грн (видатки розвитку) на оновлення середовища старших дошкільних груп (5 - 6(7) років.
Джерелом фінансування додаткових витрат можуть бути перевищення доходів Національного банку 

України, залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок року, а також за 
рахунок збільшення дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через 
державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Відхилено

-3149- Н.д.Завітневич О.М. (Реєстр.картка №263)
Збільшити видатки Міністерства розвитку громад та територій України (код 2760000) на 270.000 тис. 

гривень, передбачивши нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів 
креативної економіки в обсязі 270.000 тис. гривень за рахунок доходів державного бюджету «Акцизний податок 
з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)» (код 14020000), а саме «Лікеро-горілчана продукція» 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
субвенції/



стор.   897
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

(код 14020200) 

-3150- Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)
Збільшити видатки Міністерства розвитку громад та територій України (код 2760000) на 270.000 тис. 

гривень, передбачивши нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів 
креативної економіки в обсязі 270.000 тис. гривень за рахунок доходів державного бюджету «Акцизний податок 
з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)» (код 14020000), а саме «Лікеро-горілчана продукція» 
(код 14020200) 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
субвенції/

-3151- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
    Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
    Н.д.Завітневич О.М. (Реєстр.картка №263)

Збільшити видатки Міністерства розвитку громад та територій України (код 2760000) на 270.000 тис. 
гривень, передбачивши нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів 
креативної економіки в обсязі 270.000 тис.  гривень за рахунок доходів державного бюджету «Акцизний 
податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)» (код 14020000), а саме «Лікеро-горілчана 
продукція» (код 14020200

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
субвенції/

-3152- Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
Законопроект доповнити новими бюджетними програмами:
"Субвенція місцевим бюджетам для забезпечення належного медичного обслуговування хворих на цукровий 

і нецукровий діабет" встановивши асигнування за загальним фондом у обсязі 2.500.000 тис грн, збільшивши 
арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів;

"Субвенція місцевим бюджетам для забезпечення належного медичного обслуговування та лікування 
хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу" встановивши асигнування за загальним 
фондом у обсязі 2.500.000 тис грн, збільшивши арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань головного 
розпорядника бюджетних коштів.

Джерелом для покриття вказаних асигнувань можуть бути додаткові надходження 50 млрд грн від 
збільшення частини прибутку НБУ, яка зараховується до державного бюджету. 

Відхилено

-3153- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Поновити бюджетну програму Міністерству освіти і науки України (загальнодержавні видатки та 

кредитування) за кодом 2211280 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані 
на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 
наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти», передбачивши видатки у обсязі 
1.000.000 тис.грн.

Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення дохідної частини та/або за рахунок 
збільшення частки ВВП, що розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

Враховано
/щодо передбачення 
субвенції у сумі 1 
млрд грн/

-3154- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Передбачити видатки за новою бюджетною програмою за кодом 2211280 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної 
середньої освіти» у обсязі 1.000.000,0 тис.грн (у тому числі: 20.000,0 тис.грн. - видатки споживання на 
придбання засобів захисту, необхідних для організації протиепідемічних заходів під час проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році, 980.000,0 тис.грн - видатки розвитку для придбання на 
умовах співфінансування персональних комп’ютерів для педагогічних працівників закладів загальної середньої 
та професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до Типового переліку комп'ютерного обладнання для 
закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженого наказом 
МОН від 02.11.2017 № 1440 (із змінами).

Вказані видатки пропонується забезпечити за рахунок збільшення дохідної частини та/або за рахунок 

Враховано
/щодо передбачення 
субвенції у сумі 1 
млрд грн/



стор.   898
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

збільшення частки ВВП, що розподіляється через державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 року. 

-3155- Н.д.Бабак С.В. (Реєстр.картка №236)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Колебошин С.В. (Реєстр.картка №140)
    Н.д.Коваль О.В. (Реєстр.картка №282)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Стефанчук Р.О. (Реєстр.картка №227)
    Н.д.Гришина Ю.М. (Реєстр.картка №246)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Стефанчук М.О. (Реєстр.картка №187)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)

Передбачити видатки за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої 
освіти» (код 2212280) у обсязі 1.000.000 тис.грн.

Збільшення видатків пропонується забезпечити за рахунок детінізації ринку лікеро-горілчаної продукції та 
тютюнових виробів (за незалежними оцінками лише не сплачені акцизи на вироблену в Україні продукцію 
орієнтовно складають 11 млрд.грн (у тому числі: лікеро-горілчана продукція - 2,5 млрд.грн, тютюнові вироби - 
8,5 млрд.грн). 

Враховано
/щодо передбачення 
субвенції у сумі 1 
млрд грн/

-3156- Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
Запровадити нову бюджетну програму у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

створення безбар’єрного простору на суму 497.500 тис. грн. 

Відхилено

-3157- Н.д.Новинський В.В. (Реєстр.картка №57)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Шенцев Д.О. (Реєстр.картка №176)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Магомедов М.С. (Реєстр.картка №45)
    Н.д.Магера С.В. (Реєстр.картка №58)

Передбачити нову бюджетну програму КПКВК 3511340 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають право на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової 
державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права 
на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка догадає за особою з інвалідністю І-ї групи, а 
також за особою, яка досягла 80-річного віку» (головний розпорядник Міністерство фінансів України КПКВК 
3500000) визначивши її у розмірі 66.588.576 тис. грн. (за рахунок виключення КПКВК 2501030 «Виплата деяких 
видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення»). 

Відхилено

-3158- Н.д.Новинський В.В. (Реєстр.картка №57)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Шенцев Д.О. (Реєстр.картка №176)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Магомедов М.С. (Реєстр.картка №45)
    Н.д.Магера С.В. (Реєстр.картка №58)

Передбачити нову бюджетну програму КПКВК 3511150 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг 

Відхилено



стор.   899
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд на прибудинковій 
території), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення 
побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів 
комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних 
послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами» (головний розпорядник 
Міністерство фінансів України КПКВК 3500000) встановивши її у розмірі 38.378.345 тис. грн. (за рахунок 
виключення програми КПКВК 2501230 «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій 
формі»). 

-3159- Н.д.Новинський В.В. (Реєстр.картка №57)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Шенцев Д.О. (Реєстр.картка №176)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Магомедов М.С. (Реєстр.картка №45)
    Н.д.Магера С.В. (Реєстр.картка №58)

Передбачити нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» у розмірі 750.000 тис. грн та 
визначити головного розпорядника бюджетних коштів Міністерство охорони здоров’я України (КПКВК 
2300000).

Джерелом покриття таких видатків пропонуємо визначити за рахунок зменшення видатків на фінансування 
дорожнього господарства (КПКВК 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального 
користування державного значення»). 

Відхилено

-3160- Н.д.Новинський В.В. (Реєстр.картка №57)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Шенцев Д.О. (Реєстр.картка №176)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Магомедов М.С. (Реєстр.картка №45)
    Н.д.Магера С.В. (Реєстр.картка №58)

Передбачити нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання 
медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги» у розмірі 
413.976,9 тис. грн та визначити головного розпорядника бюджетних коштів Міністерство охорони здоров’я 
України (КПКВК 2300000).

Джерелом покриття таких видатків пропонуємо визначити за рахунок зменшення видатків на фінансування 
дорожнього господарства (КПКВК 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального 
користування державного значення»). 

Відхилено

-3161- Н.д.Новинський В.В. (Реєстр.картка №57)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Шенцев Д.О. (Реєстр.картка №176)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Магомедов М.С. (Реєстр.картка №45)
    Н.д.Магера С.В. (Реєстр.картка №58)

Передбачити нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання 
витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії» у розмірі 
56.917,8 тис. грн та визначити головного розпорядника бюджетних коштів Міністерство охорони здоров’я 
України (КПКВК 2300000).

Джерелом покриття таких видатків пропонуємо визначити за рахунок зменшення видатків на фінансування 

Відхилено



стор.   900
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 
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дорожнього господарства (КПКВК 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального 
користування державного значення»). 

-3162- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)
    Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
    Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
    Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Задорожний А.В. (Реєстр.картка №340)
    Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)

Передбачити Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України видатки за новою бюджетною 
програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів 
на об’єктах комунальної власності» в обсязі 600.000 тис. грн. 

Враховано частково
(дорученн Уряду)

-3163- Н.д.Бондаренко О.В. (Реєстр.картка №284)
    Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)
    Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114)
    Н.д.Кривошеєв І.С. (Реєстр.картка №261)
    Н.д.Маріковський О.В. (Реєстр.картка №313)
    Н.д.Василенко Л.В. (Реєстр.картка №449)
    Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. (Реєстр.картка №96)
    Н.д.Мандзій С.В. (Реєстр.картка №255)
    Н.д.Прощук Е.П. (Реєстр.картка №85)
    Н.д.Швець С.Ф. (Реєстр.картка №214)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Лабунська А.В. (Реєстр.картка №399)
    Н.д.Задорожний А.В. (Реєстр.картка №340)
    Н.д.Матусевич О.Б. (Реєстр.картка №86)
    Н.д.Микиша Д.С. (Реєстр.картка №181)
    Н.д.Касай К.І. (Реєстр.картка №149)

Передбачити Міністерству розвитку громад та територій України видатки за новою бюджетною програмою 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення інфраструктури безпеки життєдіяльності 
населення в територіальних громадах» в обсязі 1.000.000 тис. грн /для реалізації заходів з утворення у 
територіальних громадах центрів безпеки, як інтегрованих структур з єдиною комунікацією відповідно до 
актів законодавства у сфері захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, 
забезпечення громадського порядку, охорони здоров’я населення/.

Враховано частково
(дорученн Уряду)



стор.   901
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 
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-3164- Н.д.Овчинникова Ю.Ю. (Реєстр.картка №306)
    Н.д.Криворучкіна О.В. (Реєстр.картка №32)

Передбачити Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України видатки за новою 
бюджетною програмою «Житло для внутрішньо переміщених осіб» (субвенція місцевим бюджетам)» в обсязі 
1.000.000 тис. грн. 

Відхилено

-3165- Н.д.Корнієнко О.С. (Реєстр.картка №232)
Передбачити для Міністерства розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та 

кредитування) за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на інфраструктурний розвиток закладів освіти» у сумі 2.500.000 тис. 
грн, зменшивши відповідні видатки за бюджетними програмами: «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"« (код 2211260) на 500.000 тис. 
грн, «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання для їдалень 
(харчоблоків) закладів загальної середньої освіти» (код 2211290) на 1.000.000 тис. грн, «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» (код 2211300) на 1.000.000 
тис. грн. 

Відхилено

-3166- Н.д.Чернявський С.М. (Реєстр.картка №138)
Збільшити видатки Міністерства розвитку громад та територій України (код 2760000), передбачивши 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів по облаштуванню полігонів 
твердих побутових відходів та розвитку комунальної інфраструктури у сумі 2.000.000 тис. грн (з внесенням 
відповідних змін до додатків №3 і №6 до законопроекту.

Джерелом додаткових витрат можуть бути податкові надходження, акцизи, доходи Національного банку 
України (код 21020000), залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на початок 
року, а також за рахунок додаткових надходжень від приватизації державного майна (код 500000). 

Відхилено

-3167- Н.д.Копанчук О.Є. (Реєстр.картка №189)
Передбачити нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення 

інфраструктури безпеки життєдіяльності населення в територіальних громадах» (створення центрів безпеки в 
територіальних громадах) та встановити асигнування за загальним фондом у обсязі 1.000.000 тис. гривень для 
Міністерства розвитку громад та територій.

Збалансування вищезазначених пропозицій здійснити за рахунок збільшення надходжень від рентної плати 
та плати за використання інших природних ресурсів. 

Враховано частково
(дорученн Уряду)
/щодо передбачення 
субвенції/

-3168- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування

Передбачити кошти на фінансування заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій в сумі 550 
млн грн. 

Відхилено

-3169- Н.д.Задорожній М.М. (Реєстр.картка №162)
Передбачити видатки для Міністерства розвитку громад та територій (загальнодержавні видатки та 

кредитування) за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи водопостачання в сільській місцевості» у сумі 2.000.000 
тис. гривень. Джерелом покриття видатків може стати зменшення асигнувань за бюджетною програмою 
«Обслуговування державного боргу». 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
такої субвенції/

-3170- Н.д.Задорожній М.М. (Реєстр.картка №162)
Передбачити видатки для Міністерства охорони здоров’я (загальнодержавні видатки та кредитування) за 

новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 
спрямованих на забезпечення медичним обладнанням комунальних закладів охорони здоров’я у сільській 
місцевості» у сумі 1.000.000 тис. гривень. Джерелом покриття видатків можуть бути додаткові надходження 
від збільшення частини прибутку Національного банку, яка зараховується до державного бюджету. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
субвенції/
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-3171- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Передбачити видатки за загальним фондом за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту «Житло для внутрішньо переміщених осіб» у обсязі 
1.000.000 тис.грн. 

Відхилено

-3172- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Встановлення обсягів видатків на освіту відповідно до статті 78 Закону України «Про освіту» в розмірі не 

менше 7% ВВП, що в умовах прогнозу валового внутрішнього продукту у 2022 році на рівні 5.368,7 млрд.грн 
мають складати не менше 375,8 млрд.грн проти розрахованого Урядом загального обсягу видатків на освіту у 
державному та місцевих бюджетах на 2022 рік - 360,8 млрд.грн або 6,7 % від ВВП - і це з урахуванням видатків 
на фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері освіти, зокрема необхідних для Міністерства 
освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) на:

- надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для якісної підготовки робітничих кадрів, а 
також спеціалістів, яких готують коледжі, для задоволення вимог сучасного ринку праці та потреб особистості;

- забезпечення розвитку мережі закладів освіти для реалізації права громадян України на якісну та доступну 
освіту відповідно до їхніх потреб незалежно від місця їхнього проживання, як це гарантовано статтею 3 закону 
України «Про освіту»;

- забезпечення безоплатним користуванням педагогічних працівників сільської місцевості та селищ міського 
типу, а також пенсіонерів з їх числа, житлом з опаленням та освітленням, безоплатного підвезення сільських 
педагогів до місця роботи і додому. 

Відхилено

-3173- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
Забезпечити видатками на дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам щодо фінансової підтримки 

комунальних закладів охорони здоров’я, що не уклали з НСЗУ договір про медичне обслуговування населення 
за програмою медичних гарантій на 2022 рік. 

Відхилено

-3174- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387)
    Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401)

Передбачити субвенцію місцевим бюджетам для створення нових робочих місць, особливо у сільській 
місцевості, та субвенцію із державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення пільгового проїзду 
громадян у громадському транспорті, оскільки місцеві бюджети не мають достатніх доходів для забезпечення 
надання таких пільг. 

Відхилено

-3175- Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
Передбачити Міністерству соціальної політики України видатки за загальним фондом за новою бюджетною 

програмою «Створення безбар’єрного простору для дітей та осіб з психічними розладами, невиліковними 
хворобами» у обсязі 497.500 тис.грн (видатки споживання).

Запропоновані додаткові видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення показників дохідної частини 
загального фонду державного бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток підприємств, акцизного 
податку із ввезених на митну територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються 
в електронних сигаретах, рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, власних 
надходжень бюджетних установ. 

Відхилено

-3176- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)

Відхилено
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    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Передбачити нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
проекту "Житло для внутрішньо переміщених осіб"« у розмірі видатків за загальним фондом в розмірі 1.000.000 
тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою передбачається за рахунок: зменшення 
видатків за іншими статтями Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з цією 
поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок економічного розвитку в результаті прийняття 
законодавчих ініціатив, поданих народними депутатами фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді України. 

-3177- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)

Відхилено



стор.   904
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Передбачити нову бюджетну програму «Субсидія для матеріально-технічного оснащення та проведення 
поточних ремонтів освітніх закладів, які надають середню спеціальну освіту» у розмірі видатків за загальним 
фондом в розмірі 5.000.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою передбачається за рахунок: зменшення 
видатків за іншими статтями Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з цією 
поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок економічного розвитку в результаті прийняття 
законодавчих ініціатив, поданих народними депутатами фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді України. 

-3178- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Передбачити обсягів видатків на освіту відповідно до статті 78 Закону України «Про освіту» в розмірі не 
менше 7% ВВП, що в умовах прогнозу валового внутрішнього продукту у 2022 році на рівні 5.368,7 млрд грн 
мають складати не менше 375,8 млрд грн (проти розрахованого Урядом загального обсягу видатків на освіту у 

Відхилено



стор.   905
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

Державному та місцевих бюджетах на 2022 рік - 360,8 млрд грн або 6,7 % від ВВП), передбачивши збільшення 
видатків за бюджетною програмою:

надання додаткової дотації на покриття поточних витрат загальноосвітніх навчальних закладів у обсягах, 
необхідних для забезпечення створення належних умов для здобуття учнями якісної загальної середньої освіти, 
незалежно від місця їх проживання.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою передбачається за рахунок: зменшення 
видатків за іншими статтями Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з цією 
поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок економічного розвитку в результаті прийняття 
законодавчих ініціатив, поданих народними депутатами фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді України. 

-3179- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Передбачити обсягів видатків на освіту відповідно до статті 78 Закону України «Про освіту» в розмірі не 
менше 7% ВВП, що в умовах прогнозу валового внутрішнього продукту у 2022 році на рівні 5.368,7 млрд грн 
мають складати не менше 375,8 млрд грн (проти розрахованого Урядом загального обсягу видатків на освіту у 
Державному та місцевих бюджетах на 2022 рік - 360,8 млрд грн або 6,7 % від ВВП), передбачивши збільшення 
видатків за бюджетною програмою:

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для якісної підготовки робітничих кадрів, а 
також спеціалістів, яких готують коледжі, для задоволення вимог сучасного ринку праці та потреб особистості.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою передбачається за рахунок: зменшення 
видатків за іншими статтями Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з цією 
поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок економічного розвитку в результаті прийняття 

Відхилено



стор.   906
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

законодавчих ініціатив, поданих народними депутатами фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді України. 

-3180- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №350)
    Н.д.Борт В.П. (Реєстр.картка №377)
    Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369)
    Н.д.Волошин О.А. (Реєстр.картка №379)
    Н.д.Гнатенко В.С. (Реєстр.картка №49)
    Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №358)
    Н.д.Загородній Ю.І. (Реєстр.картка №368)
    Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №361)
    Н.д.Кальцев В.Ф. (Реєстр.картка №373)
    Н.д.Колтунович О.С. (Реєстр.картка №371)
    Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353)
    Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №357)
    Н.д.Лукашев О.А. (Реєстр.картка №113)
    Н.д.Макаренко М.В. (Реєстр.картка №378)
    Н.д.Медведчук В.В. (Реєстр.картка №352)
    Н.д.Мороз В.В. (Реєстр.картка №59)
    Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №355)
    Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374)
    Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №362)
    Н.д.Плачкова Т.М. (Реєстр.картка №380)
    Н.д.Пономарьов О.С. (Реєстр.картка №78)
    Н.д.Пузанов О.Г. (Реєстр.картка №381)
    Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №365)
    Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)
    Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №174)
    Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №376)
    Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №356)

Доповнити новим рядком «Субвенція на компенсацію витрат місцевих бюджетів на пільговий проїзд 
окремих категорій громадян», передбачивши видатки загального фонду у сумі 2.000.000 тис грн.

Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою передбачається за рахунок: зменшення 
видатків за іншими статтями Державного бюджету, поданих в інших поправках, поданих разом з цією 
поправкою; збільшенні доходної частини бюджету внаслідок економічного розвитку в результаті прийняття 
законодавчих ініціатив, поданих народними депутатами фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді України. 

Відхилено

-3181- Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
Надати з державного бюджету місцевим бюджетам субвенцію на утримання закладів професійно-технічної 

освіти. 

Відхилено

-3182- Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
Передбачити місцевим бюджетам додатковий фінансовий ресурс для підвищення стипендій здобувачам 

фахової передвищої та професійно-технічної освіти. 

Відхилено

-3183- Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
Передбачити компенсаційний механізм місцевим бюджетам у зв’язку з підвищенням ринкової вартості 

Відхилено



стор.   907
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України 

на перше читання
Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

енергоносіїв. 

-3184- Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
Передбачити для обласних бюджетів, на території регіону яких є населені пункти, що мають статус гірських, 

окрему стабілізаційну або додаткову дотацію для вирівнювання податкоспроможності цих територій. 

Відхилено

-3185- Комітет з питань економічного розвитку
Передбачити Міністерству розвитку громад та територій України нову субвенцію з державного бюджету 

місцевим бюджетам на створення інфраструктури індустріальних парків у обсязі 600.000 тис. грн. Пропозицію 
пропонується забезпечити за рахунок збільшення надходжень за кодом 14060000 на 1.800.000 тис. грн та за 
кодом 14070000 на 2.810.000 тис. грн. 

Враховано частково
(дорученн Уряду)
/щодо передбачення 
субвенції/

-3186- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Передбачити Міністерству розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та 
кредитування) за загальним фондом видатки розвитку за новими бюджетними програмами:

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому 
числі на придбання комунальної техніки» у обсязі 500.000 тис. грн.

«Субвенція на створення інфраструктури індустріальних парків» у обсязі 2.700.000 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)

-3187- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)
    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Передбачити Міністерству фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) за загальним 
фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери» (код 
3511100) у сумі 1.000.000 тис. грн. 

Враховано
/передбачено 
субвенцію у сумі 1 
млрд грн для 
Мінінфраструктури/

-3188- Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Кунаєв А.Ю. (Реєстр.картка №321)
    Н.д.Забуранна Л.В. (Реєстр.картка №216)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)
    Н.д.Пушкаренко А.М. (Реєстр.картка №303)

Враховано частково
(доручення Уряду)
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    Н.д.Урбанський А.І. (Реєстр.картка №143)
    Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
    Н.д.Герман Д.В. (Реєстр.картка №35)
    Н.д.Саламаха О.І. (Реєстр.картка №121)

Передбачити Міністерству охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування) за 
загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну 
паліативну допомогу» (код 2311700) у обсязі 160.000 тис. грн. 

-3189- Н.д.Лабазюк С.П. (Реєстр.картка №188)
Передбачити нову бюджену програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реконструкцію та капітальний ремонт існуючих комунальних закладів охорони здоров’я» з обсягом 500.000 
тис.грн за рахунок зменшення видатків розвитку за кодом 2761070 на 500.000 тис.грн. 

Відхилено

-3190- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
    Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71)
    Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
    Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка №210)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Люшняк М.В. (Реєстр.картка №166)
    Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
    Н.д.Бабенко М.В. (Реєстр.картка №90)
    Н.д.Арешонков В.Ю. (Реєстр.картка №64)
    Н.д.Горват Р.І. (Реєстр.картка №68)
    Н.д.Поляк В.М. (Реєстр.картка №73)

У додатках № 3 і № 6 до законопроекту передбачити нову субвенцію з державного бюджету місцевим 
бюджетам для організації процесу дистанційного навчання в закладах середньої і передвищої освіти на період 
дії карантинних обмежень із обсягом бюджетних призначень по загальному фонду у сумі 1.000.000 тис. 
гривень.

Для збалансування додаткових видатків пропонуємо на відповідну суму збільшити доходи загального фонду 
державного бюджету в додатку №1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 
виявлення Рахунковою палатою додаткових резервів доходів загалом на 32,7 млрд. гривень, у тому числі: за 
рахунок надходжень податку на прибуток підприємств - 19,2 млрд. грн.; акцизного податку із ввезених на митну 
територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах - 11,3 
млрд. грн.; рентної плати за користування надрами для видобування природного газу - 1,2 млрд. гривень. 

Відхилено

-3191- Н.д.Геращенко І.В. (Реєстр.картка №413)
    Н.д.Герасимов А.В. (Реєстр.картка №421)
    Н.д.Синютка О.М. (Реєстр.картка №419)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №433)
    Н.д.Павленко Р.М. (Реєстр.картка №428)
    Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423)
    Н.д.Климпуш-Цинцадзе І.О. (Реєстр.картка №420)

Передбачити дотацію на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок надання пільг, 
встановлених державою /у зв’язку з передачею НКРЕКП повноважень з регулювання діяльності підприємств 

Відхилено
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теплокомуненерго органам місцевого самоврядування, що в свою чергу змушує місцеву владу запроваджувати 
додаткові пільги шляхом відповідних компенсацій/.

-3192- Н.д.Кузьміних С.В. (Реєстр.картка №67)
Доповнити новою позицією «Субвенція на соціально-економічний розвиток регіонів, модернізацію 

житлового господарства та культуру» у обсязі 15.000.000 тис. грн, передбачивши розподіл коштів субвенції 
між загальним фондом (видатки розвитку) та спеціальним фондом (видатки розвитку) та їх подальший розподіл 
між місцевими бюджетами в Додатку №6.

Джерелом покриття видатків можуть бути додаткові надходження від сплати акцизного податку з 
вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (код 14020000 у Додатку №1). 

Відхилено

-3193- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Передбачити нову бюджетну програму «Субвенція на створення безбар’єрного простору для дітей та осіб з 
психічними розладами, невиліковними хворобами» з обсягом видатків 497.500 тис. грн. 

Відхилено

-3194- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики
    Н.д.Потураєв М.Р. (Реєстр.картка №319)
    Н.д.Кравчук Є.М. (Реєстр.картка №333)
    Н.д.Абдуллін О.Р. (Реєстр.картка №397)
    Н.д. В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425)
    Н.д.Санченко О.В. (Реєстр.картка №228)
    Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №116)
    Н.д.Сушко П.М. (Реєстр.картка №253)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Скрипка Т.В. (Реєстр.картка №157)
    Н.д.Федина С.Р. (Реєстр.картка №415)
    Н.д.Кабанов О.Є. (Реєстр.картка №309)
    Н.д.Богуцька Є.П. (Реєстр.картка №317)
    Н.д.Боблях А.Р. (Реєстр.картка №145)
    Н.д.Нальотов Д.О. (Реєстр.картка №144)

Передбачити окрему субвенцію/програму обласним державним адміністраціям та об’єднаним 
територіальним громадам для забезпечення належного утримання та фінансування установ та закладів 
соціального захисту для дітей з обсягом видатків 150.000 тис. грн. 

Відхилено
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-3195- Н.д.Гунько А.Г. (Реєстр.картка №208)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Мазурашу Г.Г. (Реєстр.картка №203)

Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення розвитку та 
функціонування фельдшерсько-акушерських пунктів у обсязі 1.100.000 тис.грн., збільшивши на цю суму 
видатки Міністерству охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування) (КПКВК 2310000, 
23110000)

Запропонованим джерелом покриття зазначених видатків є збільшення на 1.100.000 тис.грн. запланованих 
надходжень від сплати ввізного мита (код 15010000 у Додатку №1 “Доходи Державного бюджету України на 
2022 рік”).

Відхилено

-3196- Н.д.Гунько А.Г. (Реєстр.картка №208)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Заславський Ю.І. (Реєстр.картка №339)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)
    Н.д.Кузнєцов О.О. (Реєстр.картка №106)
    Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
    Н.д.Мазурашу Г.Г. (Реєстр.картка №203)

Передбачити Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних 
проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери у обсязі 6.100.000 тис. грн.

Запропонованим джерелом покриття видатків на субвенцію є збільшення на 6.100.000 тис. грн. запланованих 
надходжень від сплати акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 
(продукції) (код 14030000 у Додатку №1). 

Враховано частково
/передбачено 
субвенцію у сумі 1 
млрд грн для 
Мінінфраструктури/

-3197- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)

Передбачити «Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла окремим 
категоріям громадян згідно з Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» у сумі 100.000 тис. грн, визначивши головним розпорядником коштів 
Міністерство соціальної політики України. 

Відхилено

-3198- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)

Передбачити «Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних 
заходів на об’єктах комунальної власності» у сумі 887.000 тис. гривень, визначивши головним розпорядником 
коштів Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 

Враховано частково
(дорученн Уряду)

-3199- Н.д.Тістик Р.Я. (Реєстр.картка №332)
    Н.д.Кузбит Ю.М. (Реєстр.картка №101)

Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів із відновлення 
мостів на автомобільних дорогах загального користування у сумі 500.000 тис. грн, визначивши головним 
розпорядником коштів Державне агентство автомобільних доріг України. 

Відхилено

-3200- Н.д.Скороход А.К. (Реєстр.картка №93) Відхилено
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Доручити Кабінету Міністрів України при підготовці до другого читання проекту Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік» розробити механізм та передбачити (до другого читання) надання 
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 2022 рік, які спрямувати на покриття різниці в ціні на 
природний газ для комунальних та державних медичних установ (поліклініки, лікарні) та закладів загальної 
середньої і дошкільної освіти. 

-3201- Н.д.Совсун І.Р. (Реєстр.картка №448)
    Н.д.Вацак Г.А. (Реєстр.картка №16)
    Н.д.Юрченко О.М. (Реєстр.картка №211)
    Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23)
    Н.д.Лис О.Г. (Реєстр.картка №201)

Передбачити Міністерству освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) за загальним 
фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти» (КПКВК 
2211280) у розмірі 5.000 млн грн - із внесенням відповідних змін до додатка №3 законопроекту, що передбачає 
зміни до додатка №6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» «Міжбюджетні 
трансферти (інші дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2021 рік» за 
рахунок податкових надходжень, акцизів, залишків коштів загального та спеціального фондів державного 
бюджету на початок року, доходів Національного банку України (код 21020000) та додаткових надходжень від 
приватизації державного майна (код 500000). 

Враховано частково
/у частині 
передбачення 
субвенції у сумі 1 
млрд грн/

-3202- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №398)
    Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)
    Н.д.Трухін О.М. (Реєстр.картка №40)
    Н.д.Шпак Л.О. (Реєстр.картка №194)

Передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету 
бюджету Поляницької сільської територіальної громади на будівництво сучасного біатлонного комплексу в с. 
Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області» для Міністерства молоді та спорту України у 
сумі 100.000 тис. грн. Для покриття вказаних видатків збільшити доходи загального фонду державного 
бюджету у додатку № 1 (з уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 
законопроекту) за кодом 25000000 «Власні надходження бюджетних установ» на відповідну суму.

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо передбачення 
субвенції/

-3203- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
Передбачити видатки за новою бюджетною програмою «Надання субвенції місцевим бюджетам на виплату 

грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці 
чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» у обсязі 4.009,5 тис.грн (для 3 осіб). 

Відхилено

-3204- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування

Списати 9,0 млрд грн заборгованості місцевих бюджетів перед державним бюджетом за середньостроковими 
позиками та безвідсотковими позичками за 2009-2014 роки, що утворилась внаслідок неправильного 
планування державними органами видатків з делегованих повноважень. 

Відхилено
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2766. Додаток № 7 
до Закону України 

"Про Державний бюджет України на 2022 рік"
2767. Розподіл видатків Державного бюджету України на 2022 рік на забезпечення здійснення правосуддя 

місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя
2768. (тис. грн)
2769. КПКВ та 

КДБ
КФКВ 
та КДБ

Найменування установ та напрямків видатків Загальний фонд
Всього

Спеціальний 
фонд

Всього

Разом

2770. 0501020  Забезпечення здійснення правосуддя 
місцевими, апеляційними судами та 
функціонування органів і установ 
системи правосуддя

15 766 337,4 2 750 000,0 18 516 337,4 -3205- Комітет з питань правової політики
З урахуванням запропонованого збільшення 

фінансування органів судової влади (за загальним фондом 
за бюджетною програмою 0501020 на 7.089.791,2 тис. грн, 
із яких: видатки споживання - на 5.308.864,3 тис. грн (з них 
оплата праці - на 4.278.598,5 тис. грн, комунальні послуги 
та енергоносії - на 7.861,7 тис. грн), видатки розвитку - на 
1.780.926,9 тис. грн) надається додаток №7 до Закону, як 
додаток до пропозиції, копія додається. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

-3206- Н.д.Тарасенко Т.П. (Реєстр.картка №345)
З урахуванням запропонованого збільшення 

фінансування органів судової влади (за загальним фондом 
за бюджетною програмою 0501020 на 2.853.732,5 тис. грн 
(видатки споживання, з них оплата праці працівникам 
апаратів судів - на 2.000.000 тис. грн)) надається додаток №7 
до Закону, як додаток до пропозиції, копія додається. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

-3207- Н.д.Демченко С.О. (Реєстр.картка №29)
    Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №37)
    Н.д.Торохтій Б.Г. (Реєстр.картка №326)
    Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272)
    Н.д.Ватрас В.А. (Реєстр.картка №295)

З урахуванням запропонованого збільшення 
фінансування органів судової влади (за загальним фондом 
за бюджетною програмою 0501020 на 3.785.652,5 тис. грн, 
в т.ч. видатки споживання - на 2.957.222,4 тис. грн (з них 
оплата праці - на 2.146.951,2 тис. грн), видатки розвитку - 
на 828.430,1 тис. грн) надається додаток №7 до Закону, як 
додаток до пропозиції, копія додається. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

-3208- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за бюджетною 

програмою «Забезпечення здійснення правосуддя 
місцевими, апеляційними судами та функціонування 
органів і установ системи правосуддя» (код 0501020) на 
3.703.267,48 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

-3209- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за бюджетною 

програмою «Забезпечення здійснення правосуддя 
місцевими, апеляційними судами та функціонування 
органів і установ системи правосуддя» (код 0501020) на 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/
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3.703.267,48 тис. грн. 

2771.  0330 Організаційне забезпечення 
діяльності органів судової влади

91 678,8 75 644,7 167 323,5 -3210- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Організаційне забезпечення діяльності органів судової 
влади» на 33.464,7 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

-3211- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Організаційне забезпечення діяльності органів судової 
влади» на 33.464,7 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2772.  0330 Фонд суддівських винагород для 
новопризначених суддів та суддів, 
що звільняються

452 991,7 0,0 452 991,7

2773.  0330 Забезпечення діяльності органів 
суддівського самоврядування

0,0 2 509,9 2 509,9 -3212- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Забезпечення діяльності органів суддівського 
самоврядування» на 501,98 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

-3213- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Забезпечення діяльності органів суддівського 
самоврядування» на 501,98 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2774.  0330 Служба судової охорони 1 571 686,6 75 194,9 1 646 881,5 -3214- Н.д.Шинкаренко І.А. (Реєстр.картка №342)
У додатку №7 за бюджетною програмою 0501020 для 

Служби судової охорони збільшити за загальним фондом 
видатки споживання на 400.000 тис. грн (з них оплата праці 
- на 337.199,2 тис. грн). 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

-3215- Н.д.Лубінець Д.В. (Реєстр.картка №60)
Збільшити видатки споживання за загальним фондом за 

кодом 0501020 на 400.000 тис.грн на грошове забезпечення 
співробітників Служби судової охорони. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

-3216- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком «Служба 

судової охорони» на 329.376,3 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

-3217- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком «Служба 

судової охорони» на 329.376,3 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2775.  0330 Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України

163 377,7 5 207,1 168 584,8 -3218- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком «Вища 

кваліфікаційна комісія суддів України» на 33.716,96 тис. 
грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
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0501020/
-3219- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)

У додатку 7 збільшити видатки за напрямком «Вища 
кваліфікаційна комісія суддів України» на 33.716,96 тис. 
грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2776.  0330 Національна школа суддів України 114 193,8 4 250,8 118 444,6 -3220- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Національна школа суддів України» на 23.688,92 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

-3221- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Національна школа суддів України» на 23.688,92 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2777.     -3222- Н.д.Гетманцев Д.О. (Реєстр.картка №245)
У додатку № 7 до законопроекту збільшити видатки 

споживання загального фонду за бюджетною програмою 
«Національна школа суддів України» (код 0501020) на 
96.566,3 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2778.   Апеляційні загальні суди 2 051 562,3 319 724,1 2 371 286,4 -3223- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Апеляційні загальні суди» на 474.257,28 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2779. -3224- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Апеляційні загальні суди» на 474.257,28 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2780.  0330 Вінницький апеляційний суд 81 744,8 11 093,0 92 837,8
2781.  0330 Волинський апеляційний суд 51 556,4 8 087,2 59 643,6
2782.  0330 Дніпровський апеляційний суд 119 529,1 19 262,7 138 791,8
2783.  0330 Донецький апеляційний суд 125 688,3 18 303,5 143 991,8
2784.  0330 Житомирський апеляційний суд 67 806,0 10 605,5 78 411,5
2785.  0330 Закарпатський апеляційний суд 49 222,7 6 750,3 55 973,0
2786.  0330 Запорізький апеляційний суд 65 238,7 10 080,5 75 319,2
2787.  0330 Івано-Франківський апеляційний суд 55 163,3 8 483,6 63 646,9
2788.  0330 Кропивницький апеляційний суд 66 058,0 9 506,8 75 564,8
2789.  0330 Луганський апеляційний суд 46 587,4 7 066,0 53 653,4
2790.  0330 Львівський апеляційний суд 90 292,5 12 200,9 102 493,4
2791.  0330 Миколаївський апеляційний суд 85 606,5 11 873,4 97 479,9
2792.  0330 Одеський апеляційний суд 92 854,1 14 715,2 107 569,3
2793.  0330 Полтавський апеляційний суд 96 410,3 14 560,6 110 970,9
2794.  0330 Рівненський апеляційний суд 33 958,8 5 192,8 39 151,6
2795.  0330 Сумський апеляційний суд 33 599,9 5 698,8 39 298,7
2796.  0330 Тернопільський апеляційний суд 57 811,3 8 280,0 66 091,3
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2797.  0330 Харківський апеляційний суд 102 590,5 16 166,2 118 756,7
2798.  0330 Херсонський апеляційний суд 80 696,4 10 945,5 91 641,9
2799.  0330 Хмельницький апеляційний суд 64 583,9 9 816,5 74 400,4
2800.  0330 Черкаський апеляційний суд 60 248,7 9 419,0 69 667,7
2801.  0330 Чернівецький апеляційний суд 62 040,0 9 074,3 71 114,3
2802.  0330 Чернігівський апеляційний суд 67 586,7 9 892,1 77 478,8
2803.  0330 Київський апеляційний суд 394 688,0 72 649,7 467 337,7
2804.       
2805.   Апеляційні господарські суди 579 157,8 82 515,7 661 673,5 -3225- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)

У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 
«Апеляційні господарські суди» на 132.334,7 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2806.       -3226- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Апеляційні господарські суди» на 132.334,7 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2807.  0330 Східний апеляційний господарський 
суд 

119 552,3 16 070,7 135 623,0

2808.  0330 Центральний апеляційний 
господарський суд 

66 310,8 13 475,0 79 785,8

2809.  0330 Південний апеляційний господарський 
суд 

0,0 0,0 0,0

2810.  0330 Південно-західний апеляційний 
господарський суд 

69 148,7 10 747,2 79 895,9

2811.  0330 Північний апеляційний господарський 
суд 

192 261,1 24 111,8 216 372,9

2812.  0330 Північно-західний апеляційний 
господарський суд 

67 998,1 9 503,3 77 501,4

2813.  0330 Західний апеляційний господарський 
суд 

63 886,8 8 607,7 72 494,5

2814.       
2815.   Апеляційні адміністративні суди 701 616,6 100 734,4 802 351,0 -3227- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)

У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 
«Апеляційні адміністративні суди» на 160.470,2 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2816.       -3228- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Апеляційні адміністративні суди» на 160.470,2 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2817.  0330 Перший апеляційний адміністративний 
суд 

33 745,3 5 985,8 39 731,1

2818.  0330 Другий апеляційний адміністративний 
суд 

93 077,4 14 135,9 107 213,3

2819.  0330 Третій апеляційний адміністративний 
суд 

98 704,2 14 796,7 113 500,9



стор.   916
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

2820.  0330 Четвертий апеляційний 
адміністративний суд 

0,0 0,0 0,0

2821.  0330 П’ятий апеляційний адміністративний 
суд 

105 278,7 14 768,2 120 046,9

2822.  0330 Шостий апеляційний адміністративний 
суд 

144 154,8 20 037,6 164 192,4

2823.  0330 Сьомий апеляційний адміністративний 
суд 

76 554,5 12 931,8 89 486,3

2824.  0330 Восьмий апеляційний 
адміністративний суд 

150 101,7 18 078,4 168 180,1

2825.       
2826.   Територіальні управління Державної 

судової адміністрації України та 
місцеві суди

10 040 072,1 2 084 218,4 12 124 290,5 -3229- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальні управління Державної судової адміністрації 
України та місцеві суди» на 2.424.858,1 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2827.       -3230- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальні управління Державної судової адміністрації 
України та місцеві суди» на 2.424.858,1 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2828.   Територіальне управління Державної 
судової адміністрації України в 
Вінницькій області

384 066,6 78 768,8 462 835,4 -3231- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Вінницькій області» на 92.567,08 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2829.       -3232- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Вінницькій області» на 92.567,08 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2830.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в Вінницькій області

7 616,6 98,1 7 714,7

2831.  0330 Вінницький окружний господарський 
суд

21 373,3 4 686,2 26 059,5

2832.  0330 Вінницький окружний 
адміністративний суд

46 404,1 10 958,0 57 362,1

2833.  0330 Бершадський окружний суд 20 883,1 4 554,6 25 437,7
2834.  0330 Вінницький окружний суд 106 637,3 18 949,3 125 586,6
2835.  0330 Гайсинський окружний суд 20 357,8 4 836,2 25 194,0
2836.  0330 Жмеринський окружний суд 31 189,5 4 353,9 35 543,4
2837.  0330 Іллінецький окружний суд 21 073,1 5 029,8 26 102,9
2838.  0330 Козятинський окружний суд 16 309,6 4 019,0 20 328,6
2839.  0330 Крижопільський окружний суд 12 806,6 2 986,4 15 793,0
2840.  0330 Могилів-Подільський окружний суд 20 506,1 4 712,6 25 218,7
2841.  0330 Немирівський окружний суд 16 270,6 3 798,1 20 068,7
2842.  0330 Хмільницький окружний суд 17 972,7 4 177,5 22 150,2
2843.  0330 Шаргородський окружний суд 12 409,4 2 748,3 15 157,7



стор.   917
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

2844.  0330 Ямпільський окружний суд 12 256,8 2 860,8 15 117,6
2845.       
2846.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України в 
Волинській області

241 595,6 52 094,0 293 689,6 -3233- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Волинській області» на 58.737,92 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2847.       -3234- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Волинській області» на 58.737,92 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2848.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в Волинській області

5 963,9 70,1 6 034,0

2849.  0330 Волинський окружний господарський 
суд

29 505,6 4 546,9 34 052,5

2850.  0330 Волинський окружний 
адміністративний суд

37 324,9 9 564,4 46 889,3

2851.  0330 Володимир-Волинський окружний суд 14 675,4 3 297,2 17 972,6
2852.  0330 Горохівський окружний суд 14 572,3 3 416,2 17 988,5
2853.  0330 Камінь-Каширський окружний суд 13 466,8 3 174,6 16 641,4
2854.  0330 Ківерцівський окружний суд 17 261,1 3 922,8 21 183,9
2855.  0330 Ковельський окружний суд 22 414,6 4 838,0 27 252,6
2856.  0330 Луцький окружний суд 46 519,7 10 139,2 56 658,9
2857.  0330 Любомльський окружний суд 13 717,5 3 046,8 16 764,3
2858.  0330 Маневицький окружний суд 13 617,3 3 167,4 16 784,7
2859.  0330 Нововолинський окружний суд 12 556,5 2 910,4 15 466,9
2860.       
2861.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України в 
Дніпропетровській області

788 755,9 165 962,2 954 718,1 -3235- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Дніпропетровській області» на 190.943,62 тис. 
грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2862.       -3236- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Дніпропетровській області» на 190.943,62 тис. 
грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2863.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в Дніпропетровській області

11 226,4 144,8 11 371,2

2864.  0330 Дніпропетровський окружний 
господарський суд

76 263,7 15 579,8 91 843,5

2865.  0330 Дніпропетровський окружний 
адміністративний суд

94 658,9 18 766,5 113 425,4

2866.  0330 Васильківський окружний суд 13 616,8 2 981,8 16 598,6



стор.   918
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

2867.  0330 Верхньодніпровський окружний суд 19 854,0 4 606,6 24 460,6
2868.  0330 Нікопольський окружний суд 46 309,1 10 249,8 56 558,9
2869.  0330 Новомосковський  окружний суд 24 006,4 5 533,3 29 539,7
2870.  0330 Окружний суд міста Кам'янського 39 950,5 8 946,6 48 897,1
2871.  0330 Павлоградський окружний суд 47 599,8 10 296,4 57 896,2
2872.  0330 Петриківський окружний суд 16 872,4 4 059,5 20 931,9
2873.  0330 Петропавлівський окружний суд 19 944,8 4 607,4 24 552,2
2874.  0330 П'ятихатський окружний суд 15 800,5 3 766,0 19 566,5
2875.  0330 Синельніківський окружний суд 14 302,7 3 360,2 17 662,9
2876.  0330 Перший окружний суд міста Дніпра 42 307,5 8 201,4 50 508,9
2877.  0330 Другий окружний суд міста Дніпра 38 697,2 8 164,3 46 861,5
2878.  0330 Третій окружний суд міста Дніпра 37 913,6 7 614,8 45 528,4
2879.  0330 Четвертий окружний суд міста Дніпра 38 635,5 8 353,6 46 989,1
2880.  0330 П'ятий окружний суд міста Дніпра 44 695,0 9 214,5 53 909,5
2881.  0330 Перший окружний суд міста Кривого 

Рогу
38 535,6 8 375,0 46 910,6

2882.  0330 Другий окружний суд міста Кривого 
Рогу

43 564,0 9 244,2 52 808,2

2883.  0330 Третій окружний суд міста Кривого 
Рогу

29 452,4 6 435,6 35 888,0

2884.  0330 Четвертий окружний суд міста 
Кривого Рогу

34 549,1 7 460,1 42 009,2

2885.       
2886.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України в 
Донецькій області

544 045,9 119 009,4 663 055,3 -3237- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Донецькій області» на 132.611,06 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2887.       -3238- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Донецькій області» на 132.611,06 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2888.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в Донецькій області

7 768,7 93,4 7 862,1

2889.  0330 Донецький окружний господарський 
суд

57 015,4 11 721,1 68 736,5

2890.  0330 Донецький окружний 
адміністративний суд

92 613,9 19 803,1 112 417,0

2891.  0330 Бахмутський окружний суд 31 079,6 8 200,3 39 279,9
2892.  0330 Бойківський окружний суд 0,0 0,0 0,0
2893.  0330 Волноваський окружний суд 20 935,0 5 037,0 25 972,0
2894.  0330 Добропільський окружний суд 24 604,4 5 401,8 30 006,2
2895.  0330 Єнакіївський окружний суд 0,0 0,0 0,0
2896.  0330 Костянтинівський окружний суд 53 042,9 12 163,8 65 206,7
2897.  0330 Макіївський окружний суд 0,0 0,0 0,0
2898.  0330 Мар’їнський окружний суд 24 569,2 5 605,1 30 174,3



стор.   919
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2899.  0330 Окружний суд міста Горлівки 0,0 0,0 0,0
2900.  0330 Окружний суд м.Краматорська 32 739,8 7 660,1 40 399,9
2901.  0330 Покровський окружний суд 57 767,5 13 112,0 70 879,5
2902.  0330 Слов'янський окружний суд 43 588,7 10 003,5 53 592,2
2903.  0330 Харцизький окружний суд 0,0 0,0 0,0
2904.  0330 Шахтарський окружний суд 0,0 0,0 0,0
2905.  0330 Перший окружний суд міста Донецька 0,0 0,0 0,0
2906.  0330 Другий окружний суд міста Донецька 0,0 0,0 0,0
2907.  0330 Третій окружний суд міста Донецька 0,0 0,0 0,0
2908.  0330 Перший окружний суд м.Маріуполя 38 593,3 9 094,7 47 688,0
2909.  0330 Другий окружний суд м.Маріуполя 59 727,5 11 113,5 70 841,0
2910.       
2911.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України в 
Житомирській області

365 567,1 82 202,8 447 769,9 -3239- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Житомирській області» на 89.553,98 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2912.       -3240- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Житомирській області» на 89.553,98 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2913.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в Житомирській області

8 596,0 103,3 8 699,3

2914.  0330 Житомирський окружний 
господарський суд

37 047,9 7 820,5 44 868,4

2915.  0330 Житомирський окружний 
адміністративний суд

47 149,6 11 465,1 58 614,7

2916.  0330 Бердичівський окружний суд 17 301,6 4 089,9 21 391,5
2917.  0330 Житомирський окружний суд 19 958,4 4 743,1 24 701,5
2918.  0330 Коростенський окружний суд 24 958,1 5 824,9 30 783,0
2919.  0330 Коростишівський окружний суд 17 878,7 4 103,0 21 981,7
2920.  0330 Малинський окружний суд 23 430,2 3 957,8 27 388,0
2921.  0330 Новоград-Волинський окружний суд 27 936,1 6 513,9 34 450,0
2922.  0330 Овруцький окружний суд 18 649,1 4 438,4 23 087,5
2923.  0330 Окружний суд м. Житомира 67 041,3 15 334,4 82 375,7
2924.  0330 Олевський окружний суд 9 553,8 2 407,1 11 960,9
2925.  0330 Попільнянський окружний суд 16 496,7 4 018,7 20 515,4
2926.  0330 Черняхівський окружний суд 13 839,8 3 468,8 17 308,6
2927.  0330 Чуднівський окружний суд 15 729,8 3 913,9 19 643,7
2928.       
2929.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України в 
Закарпатській області

289 272,3 50 116,4 339 388,7 -3241- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Закарпатській області» на 67.877,74 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2930.       -3242- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206) Враховано частково



стор.   920
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 
«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Закарпатській області» на 67.877,74 тис. грн. 

(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2931.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в Закарпатській області

5 556,0 60,7 5 616,7

2932.  0330 Закарпатський окружний 
господарський суд

13 965,8 2 919,4 16 885,2

2933.  0330 Закарпатський окружний 
адміністративний суд

55 583,2 5 973,6 61 556,8

2934.  0330 Берегівський окружний суд 22 584,1 5 043,1 27 627,2
2935.  0330 Міжгірський окружний суд 11 311,5 2 676,6 13 988,1
2936.  0330 Мукачівський окружний суд 42 549,7 9 707,1 52 256,8
2937.  0330 Перечинський окружний суд 13 639,4 3 215,4 16 854,8
2938.  0330 Тячівський окружний суд 23 526,4 5 526,9 29 053,3
2939.  0330 Ужгородський окружний суд 39 720,7 8 529,3 48 250,0
2940.  0330 Хустський окружний суд 60 835,5 6 464,3 67 299,8
2941.       
2942.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України в 
Запорізькій області

560 167,5 100 840,6 661 008,1 -3243- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Запорізькій області» на 132.201,62 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2943.       -3244- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Запорізькій області» на 132.201,62 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2944.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в Запорізькій області

8 928,6 88,7 9 017,3

2945.  0330 Запорізький окружний господарський 
суд

47 405,9 9 118,8 56 524,7

2946.  0330 Запорізький окружний 
адміністративний суд

48 736,8 10 630,4 59 367,2

2947.  0330 Бердянський окружний суд 33 305,8 6 438,0 39 743,8
2948.  0330 Василівський окружний суд 17 769,0 4 209,3 21 978,3
2949.  0330 Вільнянський окружний суд 14 865,8 3 934,0 18 799,8
2950.  0330 Енергодарський окружний суд 15 389,5 3 909,2 19 298,7
2951.  0330 Мелітопольський окружний суд 143 835,7 11 087,9 154 923,6
2952.  0330 Оріхівський окружний суд 16 823,3 4 200,6 21 023,9
2953.  0330 Пологівський окружний суд 19 509,6 5 336,2 24 845,8
2954.  0330 Приморський окружний суд 9 469,2 2 761,7 12 230,9
2955.  0330 Токмацький окружний суд 18 765,4 4 824,5 23 589,9
2956.  0330 Перший окружний суд м.Запоріжжя 39 796,3 8 065,6 47 861,9
2957.  0330 Другий окружний суд м.Запоріжжя 43 870,2 8 486,8 52 357,0
2958.  0330 Третій окружний суд м.Запоріжжя 49 314,8 10 731,6 60 046,4



стор.   921
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

2959.  0330 Четвертий окружний суд м.Запоріжжя 32 381,6 7 017,3 39 398,9
2960.       
2961.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України в 
Івано-Франківській області

266 660,5 56 560,5 323 221,0 -3245- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Івано-Франківській області» на 64.644,2 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2962.       -3246- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Івано-Франківській області» на 64.644,2 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2963.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в Івано-Франківській області

5 939,6 70,1 6 009,7

2964.  0330 Івано-Франківський окружний 
господарський суд

35 049,6 7 373,8 42 423,4

2965.  0330 Івано-Франківський окружний 
адміністративний суд

37 208,6 8 224,4 45 433,0

2966.  0330 Галицький окружний суд 12 095,0 3 062,9 15 157,9
2967.  0330 Городенківський окружний суд 13 527,6 3 384,7 16 912,3
2968.  0330 Долинський окружний суд 22 929,4 5 391,6 28 321,0
2969.  0330 Калуський окружний суд 15 867,1 3 763,2 19 630,3
2970.  0330 Коломийський окружний суд 34 931,9 3 458,6 38 390,5
2971.  0330 Косівський окружний суд 15 588,5 3 876,3 19 464,8
2972.  0330 Окружний суд міста Івано-Франківська 38 198,9 9 335,2 47 534,1
2973.  0330 Надвірнянський окружний суд 22 057,3 5 311,6 27 368,9
2974.  0330 Тлумацький окружний суд 13 267,0 3 308,1 16 575,1
2975.       
2976.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України в 
Київській області

461 541,6 108 077,4 569 619,0 -3247- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Київській області» на 113.923,8 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2977.       -3248- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Київській області» на 113.923,8 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2978.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в Київській області

8 492,9 84,1 8 577,0

2979.  0330 Київський окружний господарський 
суд

63 211,1 12 421,9 75 633,0

2980.  0330 Київський окружний адміністративний 
суд

51 782,7 10 626,1 62 408,8 -3249- Н.д.Молоток І.Ф. (Реєстр.картка №160)
Збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною 

програмою 0501020 на 229.903 тис. грн, у т.ч. видатки 
споживання - на 223.504 тис. грн (з них оплата праці на 
189.960 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/



стор.   922
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

4.251 тис. грн), видатки розвитку - на 6.399 тис. грн, 
передбачивши відповідну суму в додатку №7 для 
Київського окружного адміністративного суду.

Одночасно збільшити в додатку №1 доходи державного 
бюджету на 229.903 тис. грн за кодом 21010000 «Частина 
чистого прибутку (доходу) державних або комунальних 
унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до 
відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на 
акції (частки) господарських товариств». 

2981.  0330 Білоцерківський окружний суд 38 895,4 8 208,9 47 104,3
2982.  0330 Бориспільський окружний суд 37 730,4 8 724,6 46 455,0
2983.  0330 Броварський окружний суд 30 372,2 7 832,6 38 204,8
2984.  0330 Васильківський окружний суд 16 332,1 3 869,4 20 201,5
2985.  0330 Вишгородський окружний суд 24 681,6 6 268,1 30 949,7
2986.  0330 Ірпінський окружний суд 36 406,9 9 206,0 45 612,9
2987.  0330 Кагарлицький окружний суд 22 035,5 6 107,9 28 143,4
2988.  0330 Києво-Святошинський окружний суд 26 658,6 6 478,3 33 136,9
2989.  0330 Обухівський окружний суд 15 891,2 4 142,4 20 033,6
2990.  0330 Переяслав-Хмельницький окружний 

суд
14 546,4 3 813,9 18 360,3

2991.  0330 Сквирський окружний суд 19 386,4 5 588,2 24 974,6
2992.  0330 Таращанський окружний суд 22 229,6 6 736,5 28 966,1
2993.  0330 Фастівський окружний суд 16 817,3 3 770,3 20 587,6
2994.  0330 Яготинський окружний суд 16 071,3 4 198,2 20 269,5
2995.       
2996.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України в 
Кіровоградській області

301 452,3 59 621,2 361 073,5 -3250- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Кіровоградській області» на 72.214,7 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2997.       -3251- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Кіровоградській області» на 72.214,7 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

2998.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в Кіровоградській області

6 456,2 79,4 6 535,6

2999.  0330 Кіровоградський окружний 
господарський суд

19 599,9 5 020,0 24 619,9

3000.  0330 Кіровоградський окружний 
адміністративний суд

28 901,3 6 096,3 34 997,6

3001.  0330 Гайворонський окружний суд 13 114,7 2 817,5 15 932,2
3002.  0330 Голованівський окружний суд 18 509,8 4 025,9 22 535,7
3003.  0330 Долинський окружний суд 16 379,5 3 053,2 19 432,7
3004.  0330 Знам'янський окружний суд 19 250,3 4 780,7 24 031,0
3005.  0330 Кропивницький окружний суд 25 044,6 4 823,1 29 867,7
3006.  0330 Маловисківський окружний суд 30 853,9 3 108,5 33 962,4



стор.   923
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

3007.  0330 Новоукраїнський окружний суд 11 215,7 2 650,1 13 865,8
3008.  0330 Окружний суд м.Кропивницького 66 281,0 12 153,2 78 434,2
3009.  0330 Олександрійський окружний суд 25 799,0 5 947,3 31 746,3
3010.  0330 Світловодський окружний суд 20 046,4 5 066,0 25 112,4
3011.       
3012.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України в 
Луганській області

247 831,8 53 159,8 300 991,6 -3252- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Луганській області» на 60.198,32 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3013.       -3253- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Луганській області» на 60.198,32 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3014.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в Луганській області

6 307,7 84,1 6 391,8

3015.  0330 Луганський окружний господарський 
суд

37 352,2 7 388,7 44 740,9

3016.  0330 Луганський окружний 
адміністративний суд

32 834,3 7 105,0 39 939,3

3017.  0330 Алчевський окружний суд 55,0 0,0 55,0
3018.  0330 Біловодський окружний суд 19 380,0 4 729,4 24 109,4
3019.  0330 Довжанський окружний суд 0,0 0,0 0,0
3020.  0330 Кадіївський окружний суд 0,0 0,0 0,0
3021.  0330 Лисичанський окружний суд 23 096,4 5 203,6 28 300,0
3022.  0330 Луганський окружний суд 0,0 0,0 0,0
3023.  0330 Лутугинський окружний суд 0,0 0,0 0,0
3024.  0330 Новопсковський окружний суд 17 970,5 4 211,6 22 182,1
3025.  0330 Рубіжанський окружний суд 30 050,2 6 836,5 36 886,7
3026.  0330 Сватівський окружний суд 25 208,5 5 812,9 31 021,4
3027.  0330 Сєвєродонецький окружний суд 32 211,6 6 660,2 38 871,8
3028.  0330 Сорокинський окружний суд 0,0 0,0 0,0
3029.  0330 Старобільський окружний суд 23 365,4 5 127,8 28 493,2
3030.  0330 Хрустальний окружний суд 0,0 0,0 0,0
3031.       
3032.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України в 
Львівській області

491 964,9 107 495,9 599 460,8 -3254- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Львівській області» на 119.892,16 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3033.       -3255- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Львівській області» на 119.892,16 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3034.  0330 Апарат територіального управління 8 430,4 102,7 8 533,1



стор.   924
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування
Державної судової адміністрації 
України в Львівській області

3035.  0330 Львівський окружний господарський 
суд

70 569,4 13 928,2 84 497,6

3036.  0330 Львівський окружний 
адміністративний суд

60 745,4 11 949,1 72 694,5

3037.  0330 Дрогобицький окружний суд 33 004,4 7 938,5 40 942,9
3038.  0330 Жовківський окружний суд 25 272,3 6 572,0 31 844,3

3039.  0330 Золочівський окружний суд 29 229,8 7 740,8 36 970,6
3040.  0330 Пустомитівський окружний суд 21 324,5 5 157,0 26 481,5
3041.  0330 Самбірський окружний суд 29 030,9 7 701,1 36 732,0
3042.  0330 Стрийський окружний суд 29 616,1 7 215,5 36 831,6
3043.  0330 Червоноградський окружний суд 22 460,7 5 503,4 27 964,1
3044.  0330 Яворівський окружний суд 22 391,5 5 392,6 27 784,1
3045.  0330 Перший окружний суд міста Львова 49 096,8 9 275,1 58 371,9
3046.  0330 Другий окружний суд міста Львова 43 838,7 9 575,0 53 413,7
3047.  0330 Третій окружний суд міста Львова 46 954,0 9 444,9 56 398,9
3048.       
3049.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України в 
Миколаївській області

354 033,7 72 600,6 426 634,3 -3256- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Миколаївській області» на 85.326,86 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3050.       -3257- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Миколаївській області» на 85.326, 86 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3051.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в Миколаївській області

6 615,9 79,4 6 695,3

3052.  0330 Миколаївський окружний 
господарський суд

27 440,1 5 874,8 33 314,9

3053.  0330 Миколаївський окружний 
адміністративний суд

29 089,9 6 936,4 36 026,3

3054.  0330 Баштанский окружний суд 19 585,5 4 630,2 24 215,7
3055.  0330 Вознесенський окружний суд 34 512,1 8 230,5 42 742,6
3056.  0330 Миколаївський окружний суд 23 526,3 5 664,0 29 190,3
3057.  0330 Первомайський окружний суд 28 883,9 6 840,7 35 724,6
3058.  0330 Снігурівський окружний суд 14 115,5 3 415,7 17 531,2
3059.  0330 Южноукраїнський окружний суд 19 375,8 4 903,7 24 279,5
3060.  0330 Перший окружний суд міста 

Миколаєва
103 893,6 14 365,4 118 259,0

3061.  0330 Другий окружний суд міста Миколаєва 46 995,1 11 659,8 58 654,9
3062.       
3063.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України в 
Одеській області

616 874,1 128 925,8 745 799,9 -3258- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 



стор.   925
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

України в Одеській області» на 149.159,98 тис. грн. видатків за кодом 
0501020/

3064.       -3259- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Одеській області» на 149.159,98 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3065.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в Одеській області

10 165,5 121,4 10 286,9

3066.  0330 Одеський окружний господарський 
суд

62 533,5 12 513,2 75 046,7

3067.  0330 Одеський окружний адміністративний 
суд

73 191,9 14 850,1 88 042,0

3068.  0330 Арцизький окружний суд 21 237,6 5 202,0 26 439,6
3069.  0330 Балтський окружний суд 23 966,6 5 665,3 29 631,9
3070.  0330 Березівський окружний суд 11 743,9 2 848,2 14 592,1
3071.  0330 Білгород - Дністровський окружний 

суд
20 992,5 4 811,8 25 804,3

3072.  0330 Біляївський окружний суд 17 049,8 4 062,9 21 112,7
3073.  0330 Великомихайлівський окружний суд 13 817,1 3 361,9 17 179,0
3074.  0330 Доброславський окружний суд 20 603,8 4 732,8 25 336,6
3075.  0330 Ізмаїльський окружний суд 46 942,2 10 106,9 57 049,1
3076.  0330 Подільський окружний суд 21 553,0 4 975,1 26 528,1
3077.  0330 Роздільнянський окружний суд 16 994,8 4 015,5 21 010,3
3078.  0330 Чорноморський окружний суд 26 760,3 6 452,3 33 212,6
3079.  0330 Перший окружний суд міста Одеси 45 261,6 9 351,9 54 613,5
3080.  0330 Другий окружний суд міста Одеси 68 855,8 13 525,3 82 381,1
3081.  0330 Третій окружний суд міста Одеси 52 239,0 10 553,0 62 792,0
3082.  0330 Четвертий окружний суд міста Одеси 62 965,2 11 776,2 74 741,4
3083.       
3084.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України в 
Полтавській області

404 680,9 81 830,6 486 511,5 -3260- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Полтавській області» на 97.302,3 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3085.       -3261- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Полтавській області» на 97.302,3 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3086.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в Полтавській області

9 167,5 98,1 9 265,6

3087.  0330 Полтавський окружний господарський 
суд

35 426,0 7 275,2 42 701,2

3088.  0330 Полтавський окружний 
адміністративний суд

39 551,7 8 853,4 48 405,1



стор.   926
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

3089.  0330 Гадяцький окружний суд 15 119,8 3 477,1 18 596,9
3090.  0330 Глобинський окружний суд 19 623,7 4 580,8 24 204,5
3091.  0330 Горішньоплавнівський окружний суд 14 134,7 3 299,4 17 434,1
3092.  0330 Диканський окружний суд 11 711,9 2 840,3 14 552,2
3093.  0330 Карлівський окружний суд 14 792,1 3 490,4 18 282,5
3094.  0330 Кобеляцький окружний суд 17 412,3 3 968,5 21 380,8
3095.  0330 Кременчуцький окружний суд 46 300,6 10 419,6 56 720,2
3096.  0330 Лубенський окружний суд 21 022,7 5 230,4 26 253,1
3097.  0330 Миргородський окружний суд 18 494,7 4 589,9 23 084,6
3098.  0330 Окружний суд міста Полтави 103 889,2 14 825,9 118 715,1
3099.  0330 Пирятинський окружний суд 17 139,1 4 127,7 21 266,8
3100.  0330 Полтавський окружний суд 20 894,9 4 753,9 25 648,8
3101.       
3102.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України в 
Рівненській області

276 987,9 54 563,6 331 551,5 -3262- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Рівненській області» на 66.310,3 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3103.       -3263- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Рівненській області» на 66.310,3 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3104.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в Рівненській області

5 476,9 60,7 5 537,6

3105.  0330 Рівненський окружний господарський 
суд

27 988,3 5 972,5 33 960,8

3106.  0330 Рівненський окружний 
адміністративний суд

59 171,3 7 300,4 66 471,7

3107.  0330 Володимирецький окружний суд 18 254,6 4 125,6 22 380,2
3108.  0330 Гощанський окружний суд 12 863,1 2 852,0 15 715,1
3109.  0330 Дубенський окружний суд 27 282,3 6 005,7 33 288,0
3110.  0330 Дубровицький окружний суд 12 965,9 3 087,4 16 053,3
3111.  0330 Здолбунівський окружний суд 18 814,7 4 466,2 23 280,9
3112.  0330 Костопільський окружний суд 15 038,8 3 393,7 18 432,5
3113.  0330 Рівненський окружний суд 62 499,1 13 519,2 76 018,3
3114.  0330 Сарненький окружний суд 16 632,9 3 780,2 20 413,1
3115.       
3116.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України в 
Сумській області

272 895,1 59 939,7 332 834,8 -3264- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Сумській області» на 66.566,96 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3117.       -3265- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 



стор.   927
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

України в Сумській області» на 66.566,96 тис. грн. 0501020/

3118.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в Сумській області

6 104,8 74,7 6 179,5

3119.  0330 Сумський окружний господарський 
суд

22 890,3 5 375,0 28 265,3

3120.  0330 Сумський окружний адміністративний 
суд

35 373,3 7 977,1 43 350,4

3121.  0330 Глухівський окружний суд 20 369,1 5 006,8 25 375,9
3122.  0330 Конотопський окружний суд 23 711,4 5 505,5 29 216,9
3123.  0330 Окружний суд міста Сум 54 877,1 11 587,2 66 464,3
3124.  0330 Охтирський окружний суд 26 862,9 6 148,0 33 010,9
3125.  0330 Роменський окружний суд 24 079,8 5 688,0 29 767,8
3126.  0330 Сумський окружний суд 34 404,7 7 119,2 41 523,9
3127.  0330 Шосткинський окружний суд 24 221,7 5 458,2 29 679,9
3128.       
3129.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України у 
Тернопільській області

223 411,9 47 691,4 271 103,3 -3266- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України у Тернопільській області» на 54.220,66 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3130.       -3267- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України у Тернопільській області» на 54.220,66 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3131.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України у Тернопільській області

5 803,0 70,1 5 873,1

3132.  0330 Тернопільський окружний 
господарський суд

30 312,9 5 988,2 36 301,1

3133.  0330 Тернопільський окружний 
адміністративний суд

24 113,6 5 202,8 29 316,4

3134.  0330 Бережанський окружний суд 23 988,8 4 853,6 28 842,4
3135.  0330 Бучацький окружний суд 13 474,9 5 025,7 18 500,6
3136.  0330 Збаразький окружний суд 19 234,1 5 103,9 24 338,0
3137.  0330 Кременецький окружний суд 16 736,8 4 113,0 20 849,8
3138.  0330 Теребовлянський окружний суд 15 770,4 3 834,5 19 604,9
3139.  0330 Тернопільський окружний суд 48 840,4 7 747,3 56 587,7
3140.  0330 Чортківський окружний суд 25 137,0 5 752,3 30 889,3
3141.       
3142.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України у 
Харківській області

737 685,1 149 112,9 886 798,0 -3268- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України у Харківській області» на 177.359,6 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3143.       -3269- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

Враховано частково
(доручення Уряду)



стор.   928
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України у Харківській області» на 177.359,6 тис. грн. 

/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3144.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України у Харківській області

10 584,4 130,8 10 715,2

3145.  0330 Харківський окружний господарський 
суд

106 927,5 22 277,2 129 204,7

3146.  0330 Харківський окружний 
адміністративний суд

76 832,9 15 108,2 91 941,1

3147.  0330 Балаклійський окружний суд 23 207,8 5 427,0 28 634,8
3148.  0330 Богодухівський окружний суд 13 776,7 3 104,4 16 881,1
3149.  0330 Валківський окружний суд 18 449,6 4 486,1 22 935,7
3150.  0330 Вовчанський окружний суд 14 487,3 3 515,9 18 003,2
3151.  0330 Дергачівський окружний суд 22 527,8 4 848,0 27 375,8
3152.  0330 Ізюмський окружний суд 18 654,2 4 322,7 22 976,9
3153.  0330 Красноградський окружний суд 22 275,2 5 183,3 27 458,5
3154.  0330 Куп'янський окружний суд 45 045,7 6 834,4 51 880,1
3155.  0330 Лозівський окружний суд 19 644,1 4 789,9 24 434,0
3156.  0330 Первомайський окружний суд 28 949,4 3 271,3 32 220,7
3157.  0330 Харківський окружний суд 27 998,0 6 053,5 34 051,5
3158.  0330 Чугуївський окружний суд 17 370,2 4 072,1 21 442,3
3159.  0330 Перший окружний суд міста Харкова 45 711,3 10 164,8 55 876,1
3160.  0330 Другий окружний суд міста Харкова 65 742,8 13 428,1 79 170,9
3161.  0330 Третій окружний суд міста Харкова 55 511,8 11 011,9 66 523,7
3162.  0330 Четвертий окружний суд міста 

Харкова
50 437,7 10 576,7 61 014,4

3163.  0330 П'ятий окружний суд міста Харкова 53 550,7 10 506,6 64 057,3
3164.       
3165.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України в 
Херсонській області

256 286,0 55 104,3 311 390,3 -3270- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Херсонській області» на 62.278,06 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3166.       -3271- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Херсонській області» на 62.278,06 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3167.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в Херсонській області

6 045,0 70,1 6 115,1

3168.  0330 Херсонський окружний господарський 
суд

22 835,2 4 750,6 27 585,8

3169.  0330 Херсонський окружний 
адміністративний суд

30 837,1 6 289,3 37 126,4

3170.  0330 Білозерський окружний суд 12 432,0 2 721,7 15 153,7
3171.  0330 Великолепетиський окружний суд 16 441,5 3 775,6 20 217,1



стор.   929
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

3172.  0330 Великоолександрівський окружний 
суд 

16 186,4 3 433,9 19 620,3

3173.  0330 Генічеський окружний суд 20 181,1 4 738,5 24 919,6
3174.  0330 Голопристанський окружний суд 19 891,8 4 732,7 24 624,5
3175.  0330 Каховський окружний суд 20 485,0 4 883,5 25 368,5
3176.  0330 Новокаховський окружний суд 19 674,6 4 572,4 24 247,0
3177.  0330 Окружний суд міста Херсона 54 901,7 11 324,0 66 225,7
3178.  0330 Скадовський окружний суд 16 374,6 3 812,0 20 186,6
3179.       
3180.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України в 
Хмельницькій області

326 101,8 65 691,4 391 793,2 -3272- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Хмельницькій області» на 78.358,64 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3181.       -3273- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Хмельницькій області» на 78.358,64 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3182.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в Хмельницькій області

5 949,4 70,1 6 019,5

3183.  0330 Хмельницький окружний 
господарський суд

37 496,7 6 942,6 44 439,3

3184.  0330 Хмельницький окружний 
адміністративний суд

39 512,8 9 086,4 48 599,2

3185.  0330 Дунаєвецький окружний суд 11 525,6 2 646,5 14 172,1
3186.  0330 Ізяславський окружний суд 20 550,9 4 576,4 25 127,3
3187.  0330 Кам'янець-Подільський окружний суд 54 820,0 7 324,5 62 144,5
3188.  0330 Летичівський окружний суд 15 649,1 3 887,0 19 536,1
3189.  0330 Славутський окружний суд 14 715,7 3 335,7 18 051,4
3190.  0330 Староконстянтинівський окружний суд 18 040,2 4 091,2 22 131,4
3191.  0330 Хмельницький окружний суд 70 752,2 15 003,9 85 756,1
3192.  0330 Шепетівський окружний суд 19 672,8 4 402,7 24 075,5
3193.  0330 Ярмолинецький окружний суд 17 416,4 4 324,4 21 740,8
3194.       
3195.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України у 
Черкаській області

281 853,2 56 272,6 338 125,8 -3274- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України у Черкаській області» на 67.625,16 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3196.       -3275- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України у Черкаській області» на 67.625,16 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3197.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 

6 667,8 79,4 6 747,2



стор.   930
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування
України у Черкаській області

3198.  0330 Черкаський окружний господарський 
суд

24 484,0 4 945,3 29 429,3

3199.  0330 Черкаський окружний 
адміністративний суд

33 335,9 7 082,5 40 418,4

3200.  0330 Звенигородський окружний суд 24 257,5 5 597,4 29 854,9
3201.  0330 Золотоніський окружний суд 21 822,3 5 228,6 27 050,9
3202.  0330 Канівський окружний суд 9 953,2 2 396,9 12 350,1
3203.  0330 Корсунь-Шевченківський окружний 

суд
13 031,4 2 983,7 16 015,1

3204.  0330 Монастирищенський окружний суд 14 193,5 3 376,2 17 569,7
3205.  0330 Смілянський окружний суд 43 012,0 5 271,1 48 283,1
3206.  0330 Тальнівський окружний суд 11 083,7 2 530,1 13 613,8
3207.  0330 Уманський окружний суд 15 752,2 3 751,9 19 504,1
3208.  0330 Черкаський окружний суд 64 259,7 13 029,5 77 289,2
3209.       
3210.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України в 
Чернівецькій області

185 595,2 41 324,7 226 919,9 -3276- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Чернівецькій області» на 45.383,98 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3211.       -3277- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Чернівецькій області» на 45.383,98 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3212.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в Чернівецькій області

5 509,2 70,1 5 579,3

3213.  0330 Чернівецький окружний 
господарський суд

25 715,0 5 346,8 31 061,8

3214.  0330 Чернівецький окружний 
адміністративний суд

19 829,5 4 620,2 24 449,7

3215.  0330 Вижницький окружний суд 13 558,6 3 166,4 16 725,0
3216.  0330 Кіцманський окружний суд 14 812,0 3 695,0 18 507,0
3217.  0330 Новоселицький окружний суд 22 813,3 5 393,0 28 206,3
3218.  0330 Окружний суд м.Чернівців 50 208,1 10 768,7 60 976,8
3219.  0330 Сокирянський окружний суд 14 384,3 3 746,3 18 130,6
3220.  0330 Сторожинецький окружний суд 18 765,2 4 518,2 23 283,4
3221.       
3222.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України у 
Чернігівській області

272 601,7 59 288,2 331 889,9 -3278- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України у Чернігівській області» на 66.377,98 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3223.       -3279- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 



стор.   931
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування

України у Чернігівській області» на 66.377,98 тис. грн. видатків за кодом 
0501020/

3224.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України у Чернігівській області

6 581,4 65,4 6 646,8

3225.  0330 Чернігівський окружний 
господарський суд

25 698,4 5 468,8 31 167,2

3226.  0330 Чернігівський окружний 
адміністративний суд

27 888,3 6 013,3 33 901,6

3227.  0330 Бахмацький окружний суд 14 884,4 3 261,7 18 146,1
3228.  0330 Ічнянський окружний суд 12 235,9 2 724,8 14 960,7
3229.  0330 Козелецький окружний суд 19 617,8 4 483,3 24 101,1

3230.  0330 Корюківський окружний суд 13 995,3 3 223,1 17 218,4
3231.  0330 Менський окружний суд 19 074,4 4 416,2 23 490,6
3232.  0330 Ніжинський окружний суд 19 979,4 4 388,6 24 368,0
3233.  0330 Новгород-Сіверський окружний суд 13 240,5 3 054,8 16 295,3
3234.  0330 Окружний суд м.Чернігова 49 175,2 10 956,9 60 132,1
3235.  0330 Прилуцький окружний суд 22 195,4 5 052,5 27 247,9
3236.  0330 Ріпкинський окружний суд 11 122,8 2 516,4 13 639,2
3237.  0330 Чернігівський окружний суд 16 912,5 3 662,4 20 574,9
3238.       
3239.   Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України в місті 
Києві

888 143,5 177 963,6 1 066 107,1 -3280- Н.д.Пузійчук А.В. (Реєстр.картка №407)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в місті Києві» на 213.221,42 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3240.       -3281- Н.д.Поляков А.Е. (Реєстр.картка №206)
У додатку 7 збільшити видатки за напрямком 

«Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в місті Києві» на 213.221,42 тис. грн. 

Враховано частково
(доручення Уряду)
/щодо збільшення 
видатків за кодом 
0501020/

3241.  0330 Апарат територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України в місті Києві

8 535,5 106,6 8 642,1

3242.  0330 Окружний господарський суд міста 
Києва

216 887,9 34 885,5 251 773,4

3243.  0330 Окружний адміністративний суд міста 
Києва

104 833,1 21 012,6 125 845,7

3244.  0330 Перший окружний суд міста Києва 125 501,9 24 491,0 149 992,9
3245.  0330 Другий окружний суд міста Києва 49 041,4 11 284,2 60 325,6
3246.  0330 Третій окружний суд міста Києва 115 202,9 26 042,4 141 245,3
3247.  0330 Четвертий окружний суд міста Києва 116 544,3 25 095,7 141 640,0
3248.  0330 П'ятий окружний суд міста Києва 77 774,2 16 748,5 94 522,7
3249.  0330 Шостий окружний суд міста Києва 73 822,3 18 297,1 92 119,4



стор.   932
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, 

обґрунтування
3250. Додаток № 8

до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2022 рік"

Перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету 
України на 2022 рік  від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових 

організацій для реалізації інвестиційних проектів
3251. Назва кредитора та 

інвестиційного проекту, 
що реалізується за рахунок 

кредиту (позики)

Назва 
валюти, 
в якій 

залучає
ться 

кредит 
(позика

)

Загальний 
обсяг 

кредиту 
(позики) 

(тис. один.)

КПКВК Найменування згідно з програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування державного бюджету

Обсяг 
залучення 
кредиту 

(позики) у 
2022 році
(тис. грн)

3252. Кредитор – Міжнародний банк реконструкції та розвитку:  
3253. 3501640 Підвищення надійності постачання 

електроенергії в Україні
1 300 837,4

3254.

Другий проект з передачі 
електроенергії

дол. 
США

318 425 

2401630 Впровадження Програми 
реформування та розвитку 
енергетичного сектора

27 957,0

3255. 2301610 Поліпшення охорони здоров`я на 
службі у людей

111 597,8

3256.

Проект "Поліпшення 
охорони здоров`я на 
службі у людей"

дол. 
США

214 729,837

2311600 Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 
реформування регіональних систем 
охорони здоров’я для здійснення  
заходів з виконання спільного з 
Міжнародним банком реконструкції 
та розвитку проекту "Поліпшення 
охорони здоров'я на службі у людей"

240 786,3

3257. Проект "Додаткове 
фінансування Проекту 
"Поліпшення охорони 
здоров`я на службі у 
людей"

дол. 
США

135 000 2301610 Поліпшення охорони здоров`я на 
службі у людей

641 646,2

3258. Проект "Екстрене 
реагування на COVID-19 
та вакцинація в Україні"

дол. 
США

90 000 2301610 Поліпшення охорони здоров`я на 
службі у людей

618 768,1

3259. Проект "Модернізація 
системи соціальної 
підтримки населення 
України"

дол. 
США

300 000 2501630 Модернізація системи соціальної 
підтримки населення України

400 000,0

3260. Проект розвитку міської 
інфраструктури - 2

дол. 
США

326 567,743 2751600 Розвиток міської інфраструктури і 
заходи в секторі централізованого 
теплопостачання України, розвиток 
системи водопостачання та 
водовідведення в м. Миколаєві, 

949 586,1 -3282- Н.д.Пивоваров Є.П. (Реєстр.картка 
№175)

В додатку № 8 до законопроекту збільшити 
видатки за бюджетною програмою КПКВК 
2751600 до 4.771.768,4 тис. грн, що відповідає 

Відхилено
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реконструкція та розвиток системи 
комунального водного господарства 
м. Чернівці

фактичним видаткам учасників проекту « Розвиток 
міської інфраструктури 2» та інших проектів за 
цією програмою. Для збалансування видатків 
прошу зняти відповідні кошти з бюджетної 
програми 2761070 «Державний фонд 
регіонального розвитку» де передбачено 11,5 
млрд. грн

-3283- Н.д.Василевська-Смаглюк О.М. 
(Реєстр.картка №96)

У додатку № 8 до законопроекту збільшити 
видатки з державного бюджету за бюджетною 
програмою 2751600 до 4.771.768,4 тис. грн, в тому 
числі на проект Розвиток міської інфраструктури 2 
- 3.500.000 тис. гривень. 

Відхилено

-3284- Н.д.Герус А.М. (Реєстр.картка №242)
    Н.д.Камельчук Ю.О. (Реєстр.картка №124)
    Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)
    Н.д.Кучеренко О.Ю. (Реєстр.картка №404)
    Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
    Н.д.Шаповалов Ю.А. (Реєстр.картка №146)
    Н.д.Гриб В.О. (Реєстр.картка №105)
    Н.д.Горобець О.С. (Реєстр.картка №95)

У додатку № 8 законопроекту додатково до 
доведеного обсягу за програмою (2751600) 
«Розвиток міської інфраструктури і заходи в 
секторі централізованого теплопостачання 
України, розвиток системи водопостачання та 
водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та 
розвиток системи комунального водного 
господарства м. Чернівці» передбачити – 
3.822.183,3 тис.  грн

Відхилено

3261. 2751610 Впровадження та координація 
заходів проекту розвитку міської 
інфраструктури, заходів в секторі 
централізованого теплопостачання 
України, надзвичайної кредитної 
програми для України, програми 
розвитку муніципальної 
інфраструктури України

60 903,8

3262. Проект "Підвищення 
енергоефективності в 
секторі централізованого 
теплопостачання України"

дол. 
США

205 000 2751600 Розвиток міської інфраструктури і 
заходи в секторі централізованого 
теплопостачання України, розвиток 
системи водопостачання та 
водовідведення в м. Миколаєві, 
реконструкція та розвиток системи 
комунального водного господарства 
м. Чернівці

949 586,2



стор.   934
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, 

обґрунтування
3263. 2751610 Впровадження та координація 

заходів проекту розвитку міської 
інфраструктури, заходів в секторі 
централізованого теплопостачання 
України, надзвичайної кредитної 
програми для України, програми 
розвитку муніципальної 
інфраструктури України

23 309,2

3264. Проект розвитку 
дорожньої галузі 

дол. 
США

337 800 3111600 Розвиток автомагістралей та реформа 
дорожнього сектору

852 614,8

3901640 Розвиток інфраструктури сільського 
господарства у Луганській області

30 000,03265. Проект "Східна Україна: 
возз'єднання, відновлення 
та відродження (Проект 
3В)"

дол. 
США

100 000 

3111600 Розвиток автомагістралей та реформа 
дорожнього сектору

359 336,7

3266. Проект "Удосконалення 
вищої освіти в Україні 
заради результатів"

дол. 
США

200 000 2201680 Удосконалення вищої освіти в 
Україні заради результатів

150 000,0

3267. Кредитор – Європейський банк реконструкції та розвитку:
3268. Проект "Будівництво 

повітряної лінії 750 кВ 
Запорізька АЕС - 
Каховська"

євро 160 000 3501670 Будівництво повітряної лінії 750 кВ 
Запорізька - Каховська

524 095,7

3269. Проект "Розвиток 
трансєвропейської 
транспортної мережі"

євро 450 000 3111600 Розвиток автомагістралей та реформа 
дорожнього сектору

679 842,6

3270. Проект "Завершення 
будівництва 
метрополітену у 
м. Дніпропетровську"

євро 152 000 3511670 Cубвенція з державного бюджету 
міському бюджету міста Дніпра на 
завершення будівництва 
метрополітену у м. Дніпрі

684 400,0

3271. 3511610 Подовження третьої лінії 
метрополітену у м. Харкові

303 372,5

3272.

Проект "Подовження 
третьої лінії 
метрополітену у м. 
Харкові"

євро 160 000 

3511640 Cубвенція з державного бюджету 
міському бюджету міста Харкова на 
подовження третьої лінії 
метрополітену у м. Харкові

303 372,5

3273. Кредитор – Європейський інвестиційний банк:
3274. Проект "Реабілітація 

гідроелектростанцій" 
євро 160 000 2401610 Реконструкція гідроелектростанцій  

ПрАТ  "Укргідроенерго"
350 000,0

3275. Проект "Будівництво 
високовольтної повітряної 
лінії 750 кВ Рівненська 
АЕС - Київська"

євро 150 000 3501690 Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська 
АЕС - Київська

169 725,1

3276. Проект "Будівництво 
повітряної лінії 750 кВ 
Запорізька - Каховська"

євро 175 000 3501670 Будівництво повітряної лінії 750 кВ 
Запорізька - Каховська

242 645,3

3277. Проект "Вища освіта 
України"

євро 120 000 2201610 Вища освіта, енергоефективність та 
сталий розвиток

200 000,0

3278. Проект "Надзвичайна євро 200 000 2751630 Реалізація надзвичайної  кредитної  43 984,5



стор.   935
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, 

обґрунтування
програми для відновлення України

3279.
кредитна програма для 
відновлення України" 2761600 Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію 
проектів в рамках Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення 
України

1 038 836,8

3280. 2751640 Програма розвитку муніципальної 
інфраструктури

500 000,0

3281.

Проект "Програма 
розвитку муніципальної 
інфраструктури України"

євро 400 000 

2751610 Впровадження та координація 
заходів проекту розвитку міської 
інфраструктури, заходів в секторі 
централізованого теплопостачання 
України, надзвичайної кредитної 
програми для України, програми 
розвитку муніципальної 
інфраструктури України

9 334,4

3282. Проект "Розвиток системи 
водопостачання та 
водовідведення в місті 
Миколаїв"

євро 15 540 2751600 Розвиток міської інфраструктури і 
заходи в секторі централізованого 
теплопостачання України, розвиток 
системи водопостачання та 
водовідведення в м. Миколаєві, 
реконструкція та розвиток системи 
комунального водного господарства 
м. Чернівці

102 631,7

3283. Проект "Програма з 
відновлення України"

євро 340 000 2761610 Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію 
проектів в рамках Програми з 
відновлення України

502 680,0

3284. Проект 
"Енергоефективність 
громадських будівель в 
Україні"

євро 300 000 2751660 Енергоефективність громадських 
будівель в Україні

1 675,6

3285. Проект "Розвиток міського 
пасажирського транспорту 
в містах України"

євро 200 000 3101610 Розвиток міського пасажирського 
транспорту в містах України

800 000,0

3286. Проект "Міський 
громадський транспорт 
України ІІ"

євро 200 000 3101610 Розвиток міського пасажирського 
транспорту в містах України

205 920,0

3287. "Проект модернізації 
української залізниці"

євро 150 000 3101620 Модернізація української залізниці 294 080,0

3288. Європейські дороги 
України ІІ (Проект 
покращення транспортно-
експлуатаційного стану 
автомобільних доріг на 
підходах до м. Києва)

євро 450 000 3111600 Розвиток автомагістралей та реформа 
дорожнього сектору

2 638 900,0

3289. Проект "Транспортний 
зв'язок в Україні - Фаза І"

євро 50 000 3111600 Розвиток автомагістралей та реформа 
дорожнього сектору

200 000,0



стор.   936
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, 

обґрунтування
3290. Проект "Східна Україна: 

возз'єднання, відновлення 
та відродження (Проект 
3В)"

євро 100 000 3111600 Розвиток автомагістралей та реформа 
дорожнього сектору

268 096,0

3291. Проект "Європейські 
дороги України ІІІ (проект 
"Розвиток 
трансєвропейської 
транспортної мережі")

євро 450 000 3111600 Розвиток автомагістралей та реформа 
дорожнього сектору

344 722,6

3292. Проект "Основний кредит 
для малих та середніх 
підприємств та компаній з 
середнім рівнем 
капіталізації"

євро 400 000 3511620 Фінансування проектів розвитку за 
рахунок коштів, залучених державою

870 000,0

3293. Проект "Основний кредит 
для аграрної галузі - 
Україна"

євро 400 000 3511620 Фінансування проектів розвитку за 
рахунок коштів, залучених державою

376 798,5

3294. Проект "Завершення 
будівництва 
метрополітену у 
м. Дніпропетровську"

євро 152 000 3511670 Cубвенція з державного бюджету 
міському бюджету міста Дніпра на 
завершення будівництва 
метрополітену у м. Дніпрі

460 263,7

3295. 3511610 Подовження третьої лінії 
метрополітену у м. Харкові

10 000,0

3296.

Проект "Подовження 
третьої лінії 
метрополітену у 
м. Харкові"

євро 160 000 

3511640 Cубвенція з державного бюджету 
міському бюджету міста Харкова на 
подовження третьої лінії 
метрополітену у м. Харкові

10 000,0

3297. Проект "Підвищення 
безпеки автомобільних 
доріг в містах України"

євро 75 000 3101630 Безпека руху в містах України 340 000,0

3298. Кредитор – Кредитна установа для відбудови:
3299. Проект "Підвищення 

ефективності передачі 
електроенергії 
(модернізація підстанцій)"

євро 40 500 3501620 Підвищення ефективності передачі 
електроенергії (модернізація 
підстанцій)

91 911,8

3300. Незв'язаний фінансовий 
кредит  - Проект 
"Реконструкція 
трансформаторних 
підстанцій східної частини 
України"

євро 150 000 3501630 Реконструкція трансформаторних 
підстанцій східної частини України

1 368 033,4

3301. Проект муніципального 
водного господарства 
м. Чернівці, стадія І 

євро 17 000 2751600 Розвиток міської інфраструктури і 
заходи в секторі централізованого 
теплопостачання України, розвиток 
системи водопостачання та 
водовідведення в м. Миколаєві, 
реконструкція та розвиток системи 
комунального водного господарства 

219 550,5



стор.   937
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, 

обґрунтування
м. Чернівці

3302. Проект 
"Енергоефективність у 
громадах"

євро 25 500 2751660 Енергоефективність громадських 
будівель в Україні

86 659,2

3303. Проект "Рефінансування 
енергоефективних 
інвестицій малих та 
середніх підприємств 
України через фінансовий 
сектор"

євро 7 000 3511620 Фінансування проектів розвитку за 
рахунок коштів, залучених державою

61 090,0

3304. Кредитор – Північна екологічна фінансова корпорація:
3305. Проект "Вища освіта 

України"
євро 30 000 2201610 Вища освіта, енергоефективність та 

сталий розвиток
250 000,0

3306. Кредитор – Уряд Республіки Польща:
3307. Проект з розбудови 

підрозділів охорони 
кордону

1002600 Реалізація проекту з розбудови 
підрозділів охорони кордону 

6 000,0

3308. Проект з будівництва, 
реконструкції та 
капітального ремонту 
автомобільних доріг 
західного регіону, для 
подальшого якісного 
поєднання їх з 
автомобільними дорогами 
Республіки Польща

3111610 Розбудова прикордонної дорожньої 
інфраструктури на українсько-
польському кордоні

150 000,0

3309. Проект з розбудови 
прикордонної дорожньої 
інфраструктури та 
облаштування пунктів 
пропуску українсько-
польського кордону

євро 100 000 

3506610 Реалізація проекту з розбудови 
прикордонної дорожньої 
інфраструктури та облаштування 
пунктів пропуску

70 000,0

3310. Кредитор – Японське агентство міжнародного співробітництва:
3311. Проект "Реконструкція 

споруд очистки стічних 
каналізаційних вод і 
будівництво технологічної 
лінії по обробці та 
утилізації осадів 
Бортницької станції 
аерації"

японськ
а єна

108 193 000 3511620 Фінансування проектів розвитку за 
рахунок коштів, залучених державою

340 587,5

3312. Кредитор – Ексімбанк Угорщини (в частині реалізації Рамкового договору між Урядом України та Урядом 
Угорщини)

3313. Проект з розбудови 
прикордонної дорожньої 
інфраструктури на 
українсько-угорському 
державному кордоні

євро 50 000 3111620 Розбудова прикордонної дорожньої 
інфраструктури на українсько-
угорському державному кордоні

28 215,0



стор.   938
Редакція, запропонована Кабінетом Міністрів України на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, 

обґрунтування
3314. Кредитор – Уряд Французької Республіки
3315. Створення єдиної системи 

авіаційної безпеки та 
цивільного захисту в 
Україні

євро 475 000 1001220 Створення єдиної авіаційної системи 
безпеки та цивільного захисту 

2 430 352,2

3316. Державний інвестиційний 
проект закупівлі 20 катерів 
морської безпеки та 
охорони морських 
кордонів України

євро 116 029,25 1002150 Створення системи охорони 
морських кордонів

932 818,1

3317. Проект з постачання 
питної води у 
м. Маріуполі

євро 64 000 3901630 Реалізація проекту з постачання 
питної води у м. Маріуполі

150 000,0

3318. Проект з покращення 
водопостачання у місті 
Києві

євро 70 000 2751670 Розвиток міського водопостачання 100 000,0

3319. Проект покращення 
постачання питної води в 
Луганській області

євро 70 000 3901650 Реалізація інвестиційного проекту з 
постачання питної води в Луганській 
області

59 412,5

3320. Р А З О М 25 536 937,3
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