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Всеукраїнська асоціація органів 
місцевого самоврядування 
«Асоціація міст України»

Кабінет Міністрів України

Про виконання доручень

Міністерство фінансів України на виконання доручень Прем’єр-міністра 
України Д. Шмигаля від 23.07.2022 № 14529/30/1-22 та від 25.07.2022                    
№ 14529/31/1-22 розглянуло звернення Асоціації міст України від 07.07.2022   
№ 5-563/22 щодо внесення змін до Порядку виконання повноважень 
Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного 
стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021   
№ 590 (далі – Порядок), в частині розширення переліку видатків першої черги 
видатками на будівництво, ремонт та облаштування захисних споруд цивільного 
захисту (укриття, бомбосховища тощо) закладів освіти та повідомляє. 

В умовах воєнного стану відповідно до пунктів 22, 221 розділу VI 
«Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України 
розрахунково-касове обслуговування бюджетних коштів здійснюється 
з урахуванням положень Порядку.

Так, відповідно до Порядку у період дії воєнного стану бюджетні 
повноваження та наявні ресурси центральні органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування насамперед спрямовують на виконання завдань 
щодо  відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного 
кордону та захисту держави, безперебійного функціонування бюджетної сфери 
та життєво необхідних потреб жителів територіальних громад, реалізації 
заходів територіальної оборони та захисту безпеки населення. 

Пунктом 19 Порядку визначено черговість здійснення платежів 
Казначейством та органами Казначейства за дорученнями клієнтів 
з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка.
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На сьогодні в умовах воєнного стану у зв’язку з обмеженим фінансовим 
ресурсом єдиного казначейського рахунка органи Казначейства забезпечують 
здійснення першочергових платежів згідно з підпунктами 1 та 2 пункту 19 
Порядку.

Водночас Міністерство фінансів України в оперативному порядку 
опрацьовує пропозиції органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо уточнень положень 
Порядку та вносить необхідні зміни на засідання Уряду.

Так, 22.07.2022 на засіданні Кабінету Міністрів України прийнято зміни до 
Порядку, відповідно до яких перелік платежів другої черги доповнено, зокрема, 
видатками на облаштування споруд цивільного захисту (укриття, 
бомбосховища тощо).

Стосовно виділення додаткових коштів з державного бюджету місцевим 
бюджетам повідомляємо, що наразі державну бюджетну політику орієнтовано 
на перерозподіл видатків державного бюджету та спрямування їх на ключові 
потреби армії та забезпечення обороноздатності країни.

З огляду на зазначене, підтримка органів місцевого самоврядування буде 
розглядатись з урахуванням ресурсів держави в умовах воєнного стану, які на 
цей час є вкрай обмеженими. 

Перший заступник Міністра Денис УЛЮТІН
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