ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
У 2019 РОЦІ

Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ї ї авторів та не може жодним чином сприйматися як такий, що відображає погляди
Програми "U-LEAD з Європою", Європейського Союзу та його держав-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції.

З 2014 року, впроваджуючи державну регіональну політику, Уряд України щороку збільшує
обсяг державної підтримки розвитку регіонів та громад. Проведений аналіз державного
бюджету показав, що у 2019 році Урядом реалізовуються 79 програм державної підтримки
розвитку територій на які передбачено 84,1 млрд грн. У 2018 році обсяг такої підтримки
склав понад 66 млрд грн.
Кошти державної підтримки розвитку територій спрямовуються за напрямами: регіональний
розвиток (в т.ч. розвиток інноваційної економіки та інвестицій, розвиток людського потенціалу,
сільський розвиток, розвиток туризму, загальноукраїнська солідарність, розвиток проблемних територій, ефективне управління регіональним розвитком), розвиток дорожньої та транспортної
інфраструктури, розвиток сільських територій, енергоефективність, екологічна безпека та
сталий розвиток, розвиток спортивної інфраструктури, розвиток у сфері освіти, розвиток у
сфері культури, розвиток у сфері охорони здоров’я, розвиток інфраструктури адміністративних послуг (ЦНАПи), розвиток інфраструктури (соціальне забезпечення).
Більшість профільних міністерств є головними розпорядниками і відповідальними
виконавцями бюджетних програм, бенефіціарами яких є регіони, зокрема, місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Зважаючи на велику кількість як
програм так і нормативно-правових актів, що регламентують доступ до ресурсів державної
підтримки, Програмою "U-LEAD з Європою" підготовлено цей посібник.
Інформацію про кожен інструмент державної підтримки розвитку територій подано станом
на 01.06.2019 р. та організовано за такими розділами: нормативно-правові акти, які регулюють порядок використання коштів; учасники програми; напрями використання коштів;
порядок отримання коштів; додаткова інформація.
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ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ
Назва державної програми

Головний
розпорядник
бюджетних коштів

Сума, млн грн
2018

2019

Учасники бюджетних програм
МОВВ1

ОМС2

ЦОВВ3

інші4

⚫

⚫

Стор.

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
Державний фонд регіонального
розвитку

Мінрегіон

6 000,0

7 670,0

⚫

⚫

Субвенція на здійснення заходів
щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій

Мінфін

5 000,0

7 156,6

⚫

⚫

19

Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам
на формування інфраструктури
об'єднаних територіальних
громад.

Мінрегіон

1 900,0

2 100,0

⚫

21

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на реалізацію
проектів в рамках Надзвичайної
кредитної програми для
відновлення України

Мінрегіон

1 500,0

1 550,0

⚫

⚫

23

Підтримка регіональної політики

Мінрегіон

449,5

500,0

⚫

⚫

Впровадження та координація
заходів проекту розвитку
міської інфраструктури, заходів
в секторі централізованого
теплопостачання України,
надзвичайної кредитної програми
для України, програми розвитку
муніципальної інфраструктури
України та заходів з відновлення
сходу України

Мінрегіон

88,9

93,9

Реалізація надзвичайної кредитної
програми для відновлення України

Мінрегіон

50,0

72,8

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо підтримки територій,
що зазнали негативного впливу
внаслідок збройного конфлікту на
сході України

Міністерство
з питань тимчасово окупованих
територій та ВПО

34,0

34,0

⚫

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на реалізацію
проектів транскордонного
співробітництва

Мінрегіон

-

10,0

⚫

⚫

⚫

15

25

*

⚫

27

28

⚫

29

⚫

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Державна підтримка
тваринництва, зберігання та
переробки сільськогосподарської
продукції, аквакультури
(рибництва)

Мінагрополітики

4 000,0

3 500,0

⚫

32

Фінансова підтримка
сільгосптоваровиробників

Мінагрополітики

945,0

881,8

⚫

33

Фінансова підтримка розвитку
фермерських господарств

Мінагрополітики

1 000,0

800,0

⚫

34

4

Сума, млн грн

Учасники бюджетних програм

Назва державної програми

Головний
розпорядник
бюджетних коштів

2018

2019

Державна підтримка розвитку
хмелярства, закладення молодих
садів, виноградників та ягідників і
нагляд за ними

Мінагрополітики

300,0

400,0

⚫

36

Фінансова підтримка заходів в
агропромисловому комплексі
шляхом здешевлення кредитів

Мінагрополітики

66,0

127,2

⚫

37

Захист від шкідливої дії вод
сільських населених пунктів та
сільськогосподарських угідь, в
тому числі в басейні р. Тиса у
Закарпатській області

Мінприроди

139,3

88,0

⚫

⚫

38

Першочергове забезпечення
сільських населених
пунктів централізованим
водопостачанням

Мінприроди

125,0

68,0

⚫

⚫

39

Підвищення кваліфікації фахівців
агропромислового комплексу

Мінагрополітики

21,5

24,0

⚫

⚫

40

Реалізація державного
інвестиційного проекту
"Забезпечення питним
водопостачанням сільських
населених пунктів Казанківського,
Новобузького районів та
реконструкція водоскидної
споруди Софіївського
водосховища Новобузького
району Миколаївської області"

Мінприроди

-

10,0

⚫

⚫

41

Реалізація державного
інвестиційного проекту
"Заходи із забезпечення
комплексного протипаводкового
захисту від шкідливої дії вод
сільських населених пунктів та
сільськогосподарських угідь у
Львівській області"

Мінприроди

-

10,0

⚫

⚫

42

5,0

⚫

⚫

*

Фінансова підтримка заходів в
агропромисловому комплексі

Мінагрополітики

5,0

МОВВ1

ОМС2

⚫

ЦОВВ3

інші4

Стор.

РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Cубвенція з державного бюджету
міському бюджету міста Дніпра
на завершення будівництва
метрополітену у м. Дніпрі
Проектування та будівництво
аеропорту "Придніпров’я" у
Дніпропетровській області

Мінфін

1 367,4

Мінінфраструктури

-

5

1 392,0

200,0

⚫

44

*

Назва державної програми

Головний
розпорядник
бюджетних коштів

Реалізація державного
інвестиційного проекту
"Відновлення об'єктів
транспортної інфраструктури зони
відчуження"

Держагентство
управління зоною
відчуження

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

Сума, млн грн
2018

Мінфін

2019

Учасники бюджетних програм
МОВВ1

ОМС2

ЦОВВ3

інші4

Стор.

-

81,4

*

30,0

30,1

*

РОЗВИТОК ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
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
Розвиток мережі та утримання
автомобільних доріг загального
користування державного
значення
Покращення стану
автомобільних доріг загального
користування за маршрутом
Львів -Тернопіль -Умань; Біла
Церква -Одеса -Миколаїв -Херсон
Покращення стану автомобільної
дороги
Н-31 Дніпро-Царичанка-КобелякиРешетилівка
Покращення стану автомобільної
дороги М-15 Одеса-Рені
Покращення стану автомобільної
дороги Р-51 Мерефа-ЛозоваПавлоград
Покращення стану автомобільної
дороги Н-08 Бориспіль-ДніпроЗапоріжжя (через м. Кременчук)Маріуполь за маршрутом
Запоріжжя-Маріуполь
Покращення стану автомобільної
дороги Н-14 ОлександрівкаКропивницький-Миколаїв за
маршрутом КропивницькийМиколаїв
Реалізація державного
інвестиційного проекту
"Покращення стану автомобільних
доріг загального користування у
Львівській області"
Розвиток автомобільних доріг
загального користування
державного значення за
маршрутом Північний об'їзд міста
Рівного
Субвенція з державного бюджету
бюджету м.Києва на ремонт
та реконструкцію мосту імені
Є.О.Патона

Укравтодор

11530,9

14675,2

Укравтодор

10 726,2

13 457,5

⚫

47

Укравтодор

4 000,0

4 000,0

⚫

47

Укравтодор

2 000,0

2 000,0

⚫

48

Укравтодор

-

1 500,0

⚫

48

Укравтодор

-

1 000,0

⚫

49

Укравтодор

-

1 000,0

⚫

49

Укравтодор

-

1 000,0

⚫

*

500,0

⚫

50

⚫

50

Укравтодор

357,6

Укравтодор

-

200,0

Укравтодор

-

20,0

6

46

⚫

*

Назва державної програми

Сума, млн грн

Головний
розпорядник
бюджетних коштів

2018

2019

Учасники бюджетних програм
МОВВ1

ОМС2

ЦОВВ3

інші4

Стор.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
Фонд енергоефективності

Мінрегіон

1 600,0

1 600,0

⚫

52

Реалізація Державної цільової
економічної програми
енергоефективності

Мінрегіон

400,0

400,0

⚫

53

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення
природоохоронних заходів на
об’єктах комунальної власності

Мінприроди

Здійснення природоохоронних
заходів

Мінприроди

361,1

423,4

⚫

⚫

57

Розвиток та поліпшення
екологічного стану зрошуваних та
осушених систем

Мінприроди

91,5

50,0

⚫

⚫

58

Збереження природно-заповідного
фонду в біосферному заповіднику
"Асканія-Нова"

Національна
академія аграрних
наук України

22,4

25,7

*

Державна цільова екологічна
програма першочергових заходів
приведення у безпечний стан
об’єктів і майданчика колишнього
уранового виробництва
виробничого об’єднання
"Придніпровський хімічний завод"
на 2019-2023 роки

Міненерговугілля

-

14,9

*

Субвенція з державного бюджету
міському бюджету міста Жовті
Води на виконання заходів щодо
радіаційного та соціального
захисту населення
міста Жовті Води

Мінфін

8,5

8,5

Мінагрополітики

8,5

6,8

Ліквідація та екологічна
реабілітація території впливу
гірничих робіт державного
підприємства "Солотвинський
солерудник" Тячівського району
Закарпатської області

579,9

-

⚫

⚫

56

⚫

59

⚫

60

РОЗВИТОК СПОРТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам
на будівництво/реконструкцію
палаців спорту

Мінмолодьспорт

Субвенція з державного
бюджету місцевим
бюджетам на будівництво
мультифункціональних
майданчиків для занять
ігровими видами спорту

Мінмолодьспорт

150,0

-

7

200,0

200,0

⚫

⚫

61

*

Назва державної програми

Сума, млн грн

Головний
розпорядник
бюджетних коштів

2018

Учасники бюджетних програм

2019

МОВВ1

ОМС2

ЦОВВ3

інші4

Стор.

Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на
будівництво нових, реконструкцію
та капітальний ремонт існуючих
спортивних п’ятдесятиметрових і
двадцятип’ятиметрових басейнів

Мінмолодьспорт

-

200,0

⚫

⚫

63

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на створення
та ремонт існуючих спортивних
комплексів при загальноосвітніх
навчальних закладах усіх ступенів

Міносвіти

-

150,0

⚫

⚫

64

Реалізація державного
інвестиційного проекту
"Реконструкція легкоатлетичного
ядра державного підприємства
"Спортивний комплекс "Атлет",
за адресою м. Київ, пров.
Лабораторний, 7а"

Мінмолодьспорт

-

25,0

*

Реалізація державного
інвестиційного проекту
"Будівництво Льодової арени"

Мінмолодьспорт

-

5,0

*

РОЗВИТОК У СФЕРІ ОСВІТИ
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на реалізацію
заходів, спрямованих на
підвищення якості освіти

Міносвіти

-

1 500,0

⚫

⚫

66

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

Міносвіти

1 369,1

1 215,0

⚫

⚫

67

Підготовка робітничих кадрів у
професійно-технічних навчальних
закладах соціальної реабілітації та
адаптації, методичне забезпечення
закладів професійно-технічної
освіти

Міносвіти

208,9

208,3

⚫

Підготовка кадрів у професійнотехнічних навчальних закладах за
професіями загальнодержавного
значення

Міносвіти

119,0

163,1

Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам
на модернізацію та оновлення
матеріально-технічної бази
професійно-технічних
навчальних закладів

Міносвіти

100,0

50,0

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

68

⚫

69

70

РОЗВИТОК У СФЕРІ КУЛЬТУРИ
Забезпечення функціонування
Українського культурного фонду, у
т.ч. здійснення Фондом заходів з
підтримки регіонів

Мінкультури

207,5

8

708,0

⚫

⚫

72

Сума, млн грн

Головний
розпорядник
бюджетних коштів

2018

2019

Збереження історико-культурної
та архітектурної спадщини
в національних і державних
заповідниках, здійснення заходів
з охорони культурної спадщини,
паспортизація, інвентаризація та
реставрація пам'яток архітектури,
культури та світової спадщини
ЮНЕСКО

Мінкультури

412,1

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"
на підтримку та розвиток
петриківського розпису –
на розвиток української пісні

Мінкультури

Реалізація державного
інвестиційного проекту
"Комплексна реставрація і
пристосування ансамблю
Жовківського замку Державного
історико-архітектурного
заповідника у м. Жовкві"*

Назва державної програми

Учасники бюджетних програм
ОМС2

Стор.

ЦОВВ3

інші4

429,9

⚫

⚫

74

20,0

245,9

⚫

⚫

75

Мінкультури

5,0

10,0

*

Реалізація державного
інвестиційного проекту
"Удосконалення термоізоляційних
властивостей будівлі Державного
підприємства "Харківський
національний академічний
театр опери та балету ім. М. В.
Лисенка" систем теплопостачання,
кондиціювання і вентиляції"*

Мінкультури

3,5

10,0

*

Реалізація державного
інвестиційного проекту
"Реставрація з переплануванням
горищних приміщень в буд. №
5 на вул. Нижанківського під
навчальні приміщення Львівської
національної музичної академії
ім. М. В. Лисенка в межах об'єму
існуючого горища, без зміни
конфігурації даху"*

Мінкультури

7,6

*

-

МОВВ1

РОЗВИТОК У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Субвенція на реалізацію заходів,
спрямованих на розвиток системи
охорони здоров'я у сільській
місцевості

Мінрегіон

1 000,0

5 000,0

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"

МОЗ

1 745,8

1 548,2

9

⚫

⚫

77

⚫

78

Назва державної програми

Головний
розпорядник
бюджетних коштів

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на створення
оперативно-диспетчерських
служб, на реалізацію пілотного
проекту щодо розвитку системи
екстреної медичної допомоги у
Вінницькій, Донецькій, Одеській,
Полтавській, Тернопільській
областях та м.Києві

МОЗ

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на придбання
ангіографічного обладнання
Субвенція з державного бюджету
районному бюджету Валківського
району Харківської області
на придбання комп’ютерного
томографа для комунального
закладу охорони здоров’я
"Валківська центральна
районна лікарня"*

Сума, млн грн
2018

Учасники бюджетних програм
ЦОВВ3

інші4

Стор.

2019

МОВВ1

ОМС2

-

922,6

⚫

⚫

79

МОЗ

150,0

150,0

⚫

⚫

80

МОЗ

-

12,5

*

ІНШІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ (У Т.Ч. ЦНАПИ)
Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам
на проведення робіт, пов'язаних
зі створенням і забезпеченням
функціонування центрів надання
адміністративних послуг, у
тому числі послуг соціального
характеру, в форматі
"Прозорий офіс"

Мінсоцполітика

150,0

150,0

⚫

82

Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на
фінансування заходів соціальноекономічної компенсації ризику
населення, яке проживає на
території зони спостереження

Мінрегіон

137,5

137,5

⚫

84

Державна підтримка будівництва
(придбання) доступного житла

Мінрегіон

100,0

100,0

⚫

85

Мінекономрозвитку

100,0

77,5

⚫

87

Мінприроди

44,1

45,0

⚫

⚫

89

Міненерговугілля

10,0

25,0

⚫

Поповнення статутного
капіталу державної інноваційної
фінансово-кредитної установи
(для забезпечення фінансової
підтримки інноваційної діяльності
суб’єктів господарювання,
залучення інвестицій для розвитку
секторів економіки тощо)
Реалізація державного
інвестиційного проекту
"Реконструкція гідротехнічних
споруд захисних масивів
дніпровських водосховищ"
Державна підтримка будівництва
шахти №10 "Нововолинська"

10

90

Назва державної програми

Головний
розпорядник
бюджетних коштів

Пілотні заходи з реагування на
проблеми для розвитку, викликані
переміщенням осіб та поверненням
комбатантів

Міністерство з
питань тимчасово
окупованих територій та ВПО

Сума, млн грн
2018

59,4

2019

Учасники бюджетних програм
МОВВ1

22,6

ОМС2

ЦОВВ3

інші4

Стор.

⚫

90

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ (СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ)
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень
для розвитку сімейних та інших
форм виховання, наближених
до сімейних, та забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа

Мінсоцполітика

517,7

717,7

⚫

⚫

92

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

Мінсоцполітика

329,8

305,2

⚫

⚫

93

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

Мінсоцполітика

200,0

200,0

⚫

⚫

94

11

Сума, млн грн

Назва державної програми

Головний
розпорядник
бюджетних коштів

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на виплату
грошової компенсації за належні
для отримання жилі приміщення
для ВПО, 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

Мінсоцполітика

25,0

Субвенція з державного бюджету
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", для
осіб з інвалідністю I-II групи, які
стали особами з інвалідністю
внаслідок поранень, каліцтва,
контузії чи інших ушкоджень
здоров'я, одержаних під час
участі у Революції Гідності,
визначених пунктом 10 частини
другої статті 7 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", та які
потребують поліпшення житлових
умов

Мінсоцполітика

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на реалізацію
проекту "Житло для внутрішньопереміщених осіб"

Міністерство з
питань тимчасово
окупованих територій та ВПО

2018

2019

Учасники бюджетних програм
ЦОВВ3

ОМС2

25,0

⚫

⚫

96

-

24,7

⚫

⚫

98

-

10,0

⚫

⚫

99

Примітки:
1

Місцеві та регіональні органи виконавчої влади (зокрема, місцеві державні адміністрації)

2

Органи місцевого самоврядування (зокрема, об'єднані територіальні громади)

3

Центральні органи виконавчої влади

4

Інші учасники, детальну інформацію дивіться в порядках використання коштів

Умовні позначення:

* – Станом на 01 червня 2019 року не затверджено Постанову КМУ щодо порядку використання коштів

12

інші4

Стор.

МОВВ1

НАПРЯМОК

РЕГІОНАЛЬНИЙ
РОЗВИТОК
млн грн
7 670,0

7 156,6

Державний фонд регіонального розвитку

Субвенція на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій

2 100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на формування інфраструктури ОТГ

1 550,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної
кредитної програми для відновлення України

500,0

Підтримка регіональної політики

19 187,3
млн грн
93,9

72,8

34,0

10,0

13

Впровадження заходів розвитку міської інфраструктури,
централізованого теплопостачання, кредитної програми,
муніципальної інфраструктури та
відновлення сходу України

Реалізація надзвичайної кредитної програми
для відновлення України

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо підтримки територій,
що зазнали негативного впливу внаслідок збройного
конфлікту на сході України

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на реалізацію проектів транскордонного співробітництва

Регіональний розвиток

Державний фонд регіонального розвитку
Сума на 2019 рік – 7670,0 млн грн.
Регламентується:
f стаття 24-1 БКУ "Державний фонд регіонального розвитку"
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
f Закон України "Про засади державної регіональної політики"
zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19
f Постанова КМУ від 18.03.2015 р. № 196
zakon.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-п
f Наказ Мінрегіону від 24.04.2015 р. № 80
zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0488-15
f Сторінка офіційного веб-сайту Мінрегіону
dfrr.minregion.gov.ua
Головним розпорядником коштів є Мінрегіон.
Учасники програми: Місцеві і центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (власники державних та комунальних об’єктів).
Напрями використання коштів: виконання інвестиційних програм і проектів регіонального
розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних
та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним
у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів, а
також на реалізацію проектів -переможців "Всеукраїнського громадського бюджету".
Порядок отримання коштів:
1. ОДА створюють регіональні комісії для проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору проектів;
2. Регіональні комісії визначають технічне завдання проектів (на основі стратегії) та оголошують конкурс;
3. Оголошення про проведення відбору на наступний плановий рік розміщується на офіційному веб-сайті ОДА і відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону не пізніше
ніж 15 січня року, що передує плановому.
4. Подання на конкурсний відбір проектів закінчується не пізніше 1 березня року, що передує плановому.
5. Заявники подають комісії проекти за встановленою формою та пакет документів. Відповідні облдержадміністрації забезпечують розміщення заявниками інформації щодо
проекту, оновлення її стосовно стану реалізації проекту до повного його завершення на
сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону dfrr.minregion.gov.ua;
6. Регіональна комісія приймає рішення про переможців конкурсу та подає ОДА;
7. ОДА формує і подає перелік відібраних проектів у Мінрегіон до 1 травня року, що передує плановому.
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8. Для оцінки проектів Мінрегіон утворює комісію (до складу якої входять члени Комітету
ВР України з питань бюджету (чисельністю не менше 50% складу такої комісії), яка проводить оцінку та перевірку відповідності поданих документів;
9. За результатами проведення оцінки проектів Мінрегіон подає до 1 серпня, КМУ для затвердження розподілу ДФРР з переліком проектів;
10. Розподіл коштів ДФРР затверджується КМУ за погодженням з Комітетом ВР України з
питань бюджету у тримісячний термін з дня набрання чинності законом про Державний
бюджет України на відповідний рік.
Основними умовами відбору інвестиційних програм і проектів є їх відповідність таким критеріям:
f для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво, – наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;
f календарний план реалізації становить від одного до трьох років;
f співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10%;
f спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх
утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;
f загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція,
реставрація, капітальний ремонт) понад 5000 тис. грн, а для інших проектів – понад
1000 тис. грн.
Інвестиційні програми і проекти повинні відповідати одній з таких умов:
1. Відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку,
стратегіях розвитку регіонів та планам заходів з їх реалізації;
2. Впровадження інвестиційних програм і проектів як проектів співробітництва територіальних громад;
3. Підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад.
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РОЗПОДІЛ ДФРР НА 2019 РІК
Разом ДФРР, млн грн

80%

20%

Всього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

7 670 000

6 670 000

1 000 000

5 336 000

Вінницька

227 321

197 684

29 638

197 684

29 638

Волинська

235 582

204 867

30 715

131 040

19 646

Дніпропетровська

467 020

406 131

60 889

406 131

60 889

Донецька

948 364

824 718

123 646

527 519

Житомирська

277 936

241 699

36 237

Закарпатська

285 799

248 537

Запорізька

248 503

ІваноФранківська

Україна

спеціальний
фонд
800 000

загальний
фонд
1 334 000

спеціальний
фонд
200 000

73 827

11 069

79 088

297 200

44 558

154 599

23 178

87 100

13 058

37 262

158 973

23 834

89 564

13 428

216 104

32 399

216 104

32 399

312 383

271 656

40 728

173 760

26 051

97 895

14 677

Київська

256 758

223 282

33 476

223 282

33 476

Кіровоградська

137 814

119 846

17 968

119 846

17 968

Луганська

489 794

425 936

63 858

272 443

40 846

153 492

23 012

Львівська

366 965

319 121

47 844

319 121

47 844

Миколаївська

164 732

143 254

21 477

143 254

21 477

Одеська

346 127

301 000

45 127

301 000

45 127

Полтавська

203 986

177 390

26 595

177 390

26 595

Рівненська

263 311

228 981

34 330

146 464

21 959

82 517

12 371

Сумська

246 320

214 205

32 115

137 013

20 542

77 192

11 573

Тернопільська

237 989

206 961

31 029

132 379

19 847

74 581

11 182

Харківська

389 636

338 836

50 800

338 836

50 800

Херсонська

236 338

205 525

30 813

131 461

19 709

74 064

11 104

Хмельницька

287 994

250 446

37 548

160 194

24 017

90 252

13 531

Черкаська

175 769

152 852

22 916

152 852

22 916

Чернівецька

205 687

178 870

26 817

114 411

17 153

64 458

9 664

Чернігівська

229 294

199 399

29 895

127 543

19 122

71 857

10 773

м.Київ

428 576

372 699

55 877

372 699

55 877

Розраховано на підставі таких показників:
f

Чисельність наявного населення станом на 01.11.2018 р.
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f

Валовий регіональний продукт за 2016 р.

в тому числі 500 млн грн (громадський бюджет)
Всього
500 000

загальний фонд
435 000

348 000

14 819

12 892

12 892

15 357

13 361

8 546

30 445

26 487

26 487

61 823

53 786

34 403

18 118

15 763

18 631

спеціальний фонд
87 000

65 000

52 000

13 000

1 926

1 926

1 996

1 277

3 958

3 958

19 383

8 037

5 141

2 896

10 083

5 680

2 355

1 507

849

16 209

10 368

5 841

2 422

1 549

873

16 200

14 094

14 094

2 106

2 106

20 364

17 717

11 332

2 647

1 693

16 738

14 562

14 562

2 176

2 176

8 984

7 816

7 816

1 168

1 168

31 929

27 778

17 768

4 151

2 655

23 922

20 812

20 812

3 110

3 110

10 739

9 343

9 343

1 396

1 396

22 564

19 630

19 630

2 933

2 933

13 298

11 569

11 569

1 729

1 729

17 165

14 934

9 552

5 382

2 231

1 427

804

16 057

13 970

8 936

5 034

2 087

1 335

752

15 514

13 497

8 633

4 864

2 017

1 290

727

25 400

22 098

22 098

3 302

3 302

15 407

13 404

8 574

4 830

2 003

1 281

722

18 774

16 333

1 047

5 886

2 441

1 561

880

11 458

9 969

9 969

1 490

1 490

13 409

11 665

7 462

4 204

1 743

1 115

628

14 947

13 004

8 318

4 686

1 943

1 243

700

27 938

24 306

24 306

3 632

3 632

4 815

6 384

10 010

17

719

954

1 496
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Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій
Сума на 2019 рік – 7156,6 млн грн (у т.ч. перехідний залишок невикористаних коштів –
2400 млн грн)
Регламентується:
f Постанова КМУ від 06.02.2012 р. №106
zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2012-п
Головним розпорядним коштів є Мінфін.
Учасники програми та розпорядники коштів: місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.
Напрями використання коштів:
f будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів інфраструктури комунальної
власності (за винятком адміністративних будинків);
f здійснення екологічних та природоохоронних заходів;
f придбання обладнання для установ соціально-культурної сфери комунальної власності
та комунального транспорту, зокрема спеціального призначення;
f здійснення заходів, пов’язаних з відселенням громадян із житлових будинків, що перебувають в аварійному стані;
f розв’язання проблем окремих адміністративно-територіальних одиниць (малих міст,
шахтарських та гірських населених пунктів);
f погашення бюджетної заборгованості місцевих бюджетів, що виникла під час здійснення видатків місцевими бюджетами за рахунок коштів, отриманих з державного бюджету за окремими бюджетними програмами;
f проведення робіт з газифікації;
f здійснення заходів з енергозбереження;
f здійснення спільних заходів, передбачених угодами щодо регіонального розвитку, які
укладені відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів";
f здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів;
f будівництво, реконструкцію об’єктів освіти та охорони здоров’я із ступенем будівельної
готовності не менше 90% або введення їх в експлуатацію у 2016-2017 роках;
f будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт доріг;
f реалізацію проектів з енергоефективності та енергозбереження;
f виготовлення проектно-кошторисної документації.
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Умовами надання субвенції є:
f спрямування субвенції на створення, приріст або оновлення основних фондів комунальної форми власності;
f наявність затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх державної
експертизи відповідно до Порядку;
Для підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції Мінфін утворює комісію, до складу якої
входять члени Комітету ВР України з питань бюджету (чисельністю не менше 50% складу такої комісії) та представники Мінфіну.
Комісія приймає рішення щодо включення пропозицій, поданих народними депутатами
України, обласними та Київською міською держадміністраціями Мінфіну до проекту акта Кабміну щодо розподілу субвенції між місцевими бюджетами та розподілу субвенції між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами).
Мінфін на підставі рішення комісії вносить в установленому порядку на розгляд Кабміну відповідний проект акта щодо розподілу субвенції між місцевими бюджетами.
За рішенням Кабміну переліки об’єктів та заходів затверджуються Кабміном або місцевими
держадміністраціями, виконавчими органами органів місцевого самоврядування.
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Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на формування інфраструктури об’єднаних
територіальних громад
Сума на 2019 рік – 2100,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 16.03.2016 р. № 200
zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-п
Головним розпорядником коштів і відповідальним виконавцем програми є Мінрегіон.
Учасники програми: органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад.
Напрями використання коштів: формування інфраструктури об’єднаної територіальної громади, що належить до комунальної власності, а саме на:
f розроблення проектної, містобудівної та планувальної документації;
f підвищення якості надання адміністративних послуг, зокрема створення, модернізацію
центрів надання адміністративних послуг та придбання обладнання і програмного забезпечення;
f створення сучасних систем організації управління громадою – комунікаційних мереж,
баз даних, систем оповіщення населення;
f реконструкцію, капітальний ремонт, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергоефективних технологій;
f нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт вулиць, доріг, мостів, переходів
комунальної власності, що поліпшують доступність жителів до об’єктів та установ, у
яких надаються адміністративні, соціальні та інші послуги;
f закупівлю транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів, транспортних засобів спеціального призначення та комплектувальних виробів до них для
комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення, спеціалізованих санітарних транспортних засобів для лікувальних закладів;
f нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів водопостачання та водовідведення, об’єктів поводження з відходами та рекультивацію територій сміттєзвалищ;
f здійснення інших заходів щодо об’єктів комунальної форми власності, які є важливими
для посилення спроможності територіальної громади, забезпечення належного рівня
безпеки та цивільного захисту;
f погашення в установленому законодавством порядку зареєстрованої органами Казначейства на початок бюджетного періоду бюджетної кредиторської заборгованості місцевих бюджетів, що виникла під час здійснення видатків місцевими бюджетами за рахунок коштів цієї програми;
f будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і
доріг комунальної власності у населених пунктах;
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f співфінансування інших програм і проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
f капітальний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими
автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах).
Порядок отримання коштів:
Перелік проектів, що фінансуються за рахунок субвенції, формується виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад та затверджується відповідними міськими, селищними,
сільськими радами. Виконавчі комітети подають перелік своїх проектів разом з проектними
заявками облдержадміністраціям для надання протягом п’яти робочих днів після їх отримання висновку щодо відповідності поданих проектних заявок плану соціально-економічного
розвитку з урахуванням потреб різних соціальних груп з метою забезпечення рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків об’єднаної територіальної громади.
Після отримання висновку від облдержадміністрацій, виконавчі комітети міських, селищних,
сільських рад подають Перелік проектів з проектними заявками та висновками на весь обсяг
коштів, передбачений ОТГ на погодження Комісії протягом двох місяців з дня набрання чинності розпорядження Кабміну, яким затверджується розподіл субвенції на відповідний рік.
Проекти подаються за формою встановленою Мінрегіоном та календарним планом реалізації
не більш як три роки.
Комісія при Мінрегіоні розглядає проекти на відповідність законодавству та приймає рішення.
Розподіл обсягу субвенції у 2019 році затверджено Розпорядженням Кабміну від 24 квітня 2019
р. № 280-р – bit.ly/2Ntq20B. Кошти розподілено між бюджетами 806 об’єднаних територіальних
громад пропорційно до їх площ та кількості сільського населення з рівною вагою обох цих
факторів згідно з статтею 10 Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних
громад”.
Детальний розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році дивіться за посиланням:
bit.ly/Rozpodil-OTG.
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Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію проектів в рамках
Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
Сума на 2019 рік – 1550,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 25.11.2015 р. №1068
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-2015-п
Головним розпорядником коштів є Мінрегіон.
Розпорядники/одержувачі субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішенням місцевої ради, відповідної військово-цивільної адміністрації про такий бюджет.
Учасники програми: місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.
Напрями використання коштів: фінансування інвестицій з відновлення маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури з метою подолання наслідків конфлікту в Східній Україні у таких галузях:
f невідкладний ремонт та заходи з підвищення енергоефективності інфраструктури для
розселення ВПО;
f відбудова та відновлення систем водопостачання та водовідведення, включаючи ремонт мереж, каптажних споруд, насосних станцій, очисних споруд;
f відбудова та відновлення генерації, передачі та розподілу електричної енергії;
f відбудова та відновлення систем генерації, передачі та розподілу централізованого постачання теплової енергії;
f відбудова (місцевих, регіональних і загальнодержавних) автомобільних шляхів і залізниць, пошкоджених в результаті конфлікту, включаючи уражені мости;
f ремонт і реконструкція державних або громадських будівель;
f невідкладний ремонт та заходи із підвищення енергоефективності в школах, медичних
центрах, лікарнях, соціальних центрах, поштових відділеннях, які надають фінансові
послуги, та інших відповідних будівлях;
f будь-які інші обов’язкові заходи швидкого відновлення, необхідні для відтворення умов
життя і засобів до існування в межах правил ЕІБ щодо задоволення критеріїв..
Відповідний розпорядник субвенції за місцевим бюджетом та/або одержувач, відповідна
місцева рада чи військово-цивільна адміністрація забезпечують співфінансування проекту
за власний рахунок у тій частині, що не покривається субвенцією.
Умовами надання субвенції є:
f об’єкти, зокрема житлового фонду, що фінансуються за рахунок субвенції, залишаються у комунальній власності (спільній власності) відповідних територіальних громад та
використовуються за цільовим призначенням протягом не менше 20 років з дати завершення впровадження проекту;
f спроможність органів місцевого самоврядування відповідних територіальних громад
сіл, селищ та міст забезпечувати подальше власне фінансування або утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;
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f здійснення видатків за рахунок субвенції загального фонду можливе лише за умови
попереднього спрямування коштів субвенції спеціального фонду за цільовим призначенням для здійснення частини оплати за відповідним рахунком;
f замовниками будівництва забезпечено під час розроблення проектної документації
для реалізації проектів, що пов’язані з будівництвом (нове будівництво, реконструкція,
реставрація, капітальний ремонт), врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
f видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва.
Субвенція спрямовується бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, на території
яких реалізуються проекти у рамках Програми за напрямами, визначеними у Фінансовій угоді. Переліки проектів, які фінансуються за рахунок субвенції, формуються та затверджуються Мінрегіоном за пропозиціями органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади.
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Підтримка регіональної політики
Сума на 2019 рік – 500,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ №827 від 16.11.2016
zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2016-п
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми є Мінрегіон.
Учасники програми: центральні або місцеві органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування та засновані ними всеукраїнські асоціації; державне, комунальне підприємство,
установа чи організація, що належать до сфери управління центрального або місцевого органу виконавчої влади, перебувають в управлінні органу місцевого самоврядування чи засновані ними та визначені таким органом відповідальними за підготовку і реалізацію проекту,
виконання функцій замовника будівництва.
Напрями використання коштів: на здійснення заходів щодо підтримки реалізації реформ у
сфері регіонального розвитку і сприяння децентралізації влади, а саме для:
f реалізації проектів регіонального розвитку (у тому числі реалізації проектів, що спрямовані на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад, виготовлення
проектної документації щодо об’єктів будівництва);
f погашення кредиторської заборгованості, що виникла за минулі роки за бюджетною
програмою;
f розроблення і вдосконалення методики та порядку обчислення індексу конкурентоспроможності регіонів згідно із стандартами ЄС та індексу регіонального людського
розвитку і розрахунку їх прогнозних значень на період до 2020 року;
f створення геоінформаційної системи регіонального розвитку;
f підвищення ефективності управління регіональним розвитком;
f забезпечення участі представників України в заходах, комітетах та інших робочих органах, утворених в рамках реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського
регіону;
f удосконалення системи моніторингу і оцінки регіональної політики відповідно до завдань;
f формування фонду оплати праці державних службовців відповідно до статті 50 Закону
України "Про державну службу".
Порядок отримання коштів:
1. Конкурсний відбір проектів здійснюється конкурсною комісією, утвореною Мінрегіоном.
2. Мінрегіон розміщує на власному офіційному веб-сайті оголошення про проведення
конкурсного відбору проектів. Проекти для участі в конкурсі приймаються протягом
двох місяців.
3. У місячний строк профільні міністерства утворюють комісії з попереднього відбору за
такими програмами:
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f інноваційна економіка та інвестиції (Мінекономрозвитку та МОН);
f сільський розвиток (Мінагрополітики);
f розвиток туризму (Мінекономрозвитку);
f розвиток людського потенціалу (Мінсоцполітики);
f підтримка розвитку депресивних територій (Мінрегіон);
f ефективне управління регіональним розвитком (Мінрегіон);
f загальноукраїнська солідарність (Мінрегіон).
4. Для участі у конкурсі замовник проекту подає комісії з попереднього відбору у строк,
визначений в оголошенні про проведення конкурсу, в електронній та паперовій формі
такі документи: заяву; інформацію про фінансово-економічний стан замовника проекту; опис проекту, оформлений відповідно до вимог, визначених Мінрегіоном; інформаційну картку проекту за формою, визначеною Мінрегіоном.
5. За результатами оцінки та попереднього відбору, проведених комісіями, міністерства, в
місячний строк подають Мінрегіону в електронній і паперовій формі документи та протокол засідання комісії з попереднього відбору.
6. Засідання конкурсної комісії Мінрегіону проводиться у двомісячний строк після надходження документів.
Основними умовами відбору проектів є:
1. Відповідність проекту Державній стратегії регіонального розвитку;
2. Спроможність замовника проекту забезпечувати стійкий результат реалізації проекту;
3. Економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту, економічні вигоди, соціальний вплив, екологічний вплив (у разі наявності).
Після прийняття рішення конкурсної комісії Мінрегіон у триденний строк розміщує на власному офіційному веб-сайті інформацію про результати конкурсу.
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Реалізація надзвичайної кредитної
програми для відновлення України
Сума на 2019 рік – 72,8 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ 08.05.2019 року №378
zakon.rada.gov.ua/laws/show/378-2019-п
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми є Мінрегіон.
Учасниками та розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувачами бюджетних коштів є державні підприємства, установи, організації виключно державної форми
власності, які є кінцевими бенефіціарами Програми.
Реалізація проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України фінансуються відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним
банком.
Напрями використання коштів:
f реалізацію проектів в рамках Програми у визначених Фінансовою угодою секторах, зокрема секторах “розселення/житло” та “громадські будівлі”. Переліки зазначених проектів затверджуються головним розпорядником бюджетних коштів.
f сплату податку на додану вартість, що додається до вартості товарів, робіт та послуг,
закупівля яких здійснюється в рамках проектів, що фінансуються у рамках Програми.
Умови надання коштів:
f об’єкти, зокрема житлового фонду, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, залишаються у державній власності та використовуються за цільовим призначенням не
менше 20 років з дати завершення впровадження проекту;
f замовниками будівництва забезпечено під час розроблення проектної документації
для реалізації проектів, що пов’язані з будівництвом (нове будівництво, реконструкція,
реставрація, капітальний ремонт), врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
f видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються за умови наявності затверджених проектів будівництва відповідно до Порядку затвердження
проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560.
Кінцеві бенефіціари забезпечують співфінансування проектів за власний рахунок у тій частині, що не покривається бюджетними коштами.
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Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали
негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України
Сума на 2019 рік – 34,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 04.10.2017 р. №769
zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/769-2017-п
Головним розпорядником коштів і відповідальним виконавцем програми є Міністерство з
питань тимчасово окупованих територій та ВПО (далі – МТОТ).
Учасники програми: органи місцевого самоврядування (або ВЦА) адміністративно-територіальних одиниць, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході
України.
Напрями використання коштів:
f будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду комунальної
власності, в тому числі об’єктів соціального призначення, для надання житлових приміщень внутрішньо переміщеним особам;
f реконструкція, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду комунальної власності
для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам;
f придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам;
f придбання обладнання і програмного забезпечення для оформлення та видачі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина
України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм для центрів надання адміністративних послуг, розміщених в населених пунктах, що розташовані поблизу
контрольних пунктів в’їзду/виїзду.
Умовами надання субвенції є:
f фінансування заходів, пов’язаних із житловим фондом, строк реалізації яких становить
не більш ніж один рік;
f співфінансування заходів з місцевого бюджету в розмірі не менше 50%;
f наявність проектної документації.
Виконавчі органи відповідних місцевих рад, а в разі їх відсутності відповідні військово-цивільні адміністрації подають переліки об'єктів і заходів, видатки на які здійснюватимуться
за рахунок субвенції, на погодження до МТОТ.
Місцеві ради, а в разі їх відсутності відповідні військово-цивільні адміністрації в місячний
строк після погодження з МТОТ забезпечують затвердження відповідних переліків об'єктів і
заходів та подають МТОТ інформацію про затверджені місцевими бюджетами обсяги співфінансування та суми субвенції в розрізі кожного заходу. На підставі зазначеної інформації
МТОТ здійснює підготовку і внесення в установленому порядку на розгляд Кабміну відповідного проекту розподілу субвенції між місцевими бюджетами.
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Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію проектів транскордонного співробітництва
Сума на 2019 рік – 10,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 01.12.2010 р. № 1088
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1088-2010-п
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми є Мінрегіон.
Учасники програми: центральні та місцеві органи виконавчої влади.
Напрями використання коштів:
f розширення інтеграційних процесів з метою підвищення конкурентоспроможності регіонів, забезпечення їх сталого розвитку на сучасній технологічній основі та високого
рівня продуктивності праці і зайнятості населення;
f удосконалення механізму взаємодії з питань розвитку транскордонного співробітництва (далі – ТС) на державному та місцевому рівні, розвиток міжмуніципального співробітництва та побратимських зв’язків малих та середніх міст прикордонних регіонів
України та Російської Федерації;
f розбудова виробничої та соціальної інфраструктури регіонів;
f посилення взаємодії між учасниками ТС у сфері підприємницької діяльності та туристичній галузі;
f модернізація і розвиток наявної транскордонної транспортної мережі для збільшення
її пропускної спроможності;
f сприяння розвитку прикордонної інфраструктури з метою оптимізації режиму перетинання державного кордону особами, переміщення транспортних засобів і вантажів (товарів) та зменшення часу для проведення прикордонних процедур;
f створення спільної системи управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
f створення сприятливих умов для ТС у сфері освіти, науки і культури;
f розроблення містобудівної документації прикордонних регіонів;
f активізація обміну інформацією, здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації кадрів суб’єктів ТС;
f забезпечення розвитку взаємодії між територіальними громадами.
Порядок отримання коштів:
з державного бюджету:
1. Проекти розробляються суб’єктами і учасниками такого співробітництва та подаються
в установленому порядку на розгляд конкурсних комісій, що утворюються обласними,
Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.
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2. Проекти надсилаються обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями Мінрегіону не пізніше ніж 1 лютого року, що передує року, протягом якого
передбачається надання відповідної державної фінансової підтримки.
3. У 10-тиденний строк з дня отримання відібраних конкурсними комісіями проектів Мінрегіон надсилає їх ЦОВВ, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері, з метою підготовки у межах їх повноважень експертних висновків стосовно
доцільності надання державної підтримки для реалізації проектів з урахуванням пріоритетів соціально-економічного розвитку та подають Мінрегіону експертні висновки не
пізніше ніж у 15-денний строк з дня отримання проектів.
4. Для розгляду проектів утворюється Міжвідомча комісія з питань підтримки ТС, яка готує пропозиції та рекомендації щодо надання державної підтримки реалізації зазначених проектів з урахуванням їх пріоритетності та можливості державного фінансування
на відповідний рік, а також експертних висновків ЦОВВ стосовно доцільності надання
державної підтримки для реалізації проектів з урахуванням пріоритетів соціально-економічного розвитку.
5. Співфінансування у розмірі не менше ніж 10% загального обсягу фінансування проекту
ТС за рахунок коштів місцевого бюджету та/або інших джерел.
за рахунок технічної допомоги ЄС:
1. Відбір великомасштабних інфраструктурних проектів ТС здійснюється за процедурами,
визначеними у програмах прикордонного співробітництва Європейського інструменту
сусідства та партнерства на 2007-2013 роки. Затверджується Перелік таких проектів.
2. Фінансування великомасштабних інфраструктурних проектів здійснюється за рахунок
технічної допомоги ЄС та співфінансування Української Сторони у розмірі до 10% вартості таких проектів за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, а також інших
джерел.
3. На підставі рішення Комісії Мінрегіон складає перелік проектів ТС та в установленому
порядку подає Кабміну не пізніше ніж 1 червня року, що передує року, протягом якого
передбачається надання державної фінансової підтримки.

29

Регіональний розвиток

НАПРЯМОК

РОЗВИТОК
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
млн грн
3500,0 Державна підтримка тваринництва, зберігання
та переробки сільськогосподарської продукції,
аквакультури (рибництва)

881,8

Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників

800,0

Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств

400,0

Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення
молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними

127,2

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому
комплексі шляхом здешевлення кредитів

88,0

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та
сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні
р. Тиса у Закарпатській області

68,0

Першочергове забезпечення сільських населених пунктів
централізованим водопостачанням

24,0

Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового
комплексу

10,0

Реалізація державного інвестиційного проекту
Забезпечення питним водопостачанням сільських
населених пунктів Казанківського, Новобузького районів
та реконструкція водоскидної споруди Софіївського
водосховища Новобузького району Миколаївської області

10,0

Реалізація державного інвестиційного проекту Заходи із
забезпечення комплексного протипаводкового захисту
від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та
сільськогосподарських угідь у Львівській області

5,0

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі

5 914,0
млн грн
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Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки
сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)
Сума на 2019 рік – 3500,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 07.02.2018 р. №107
zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-2018-п
Головним розпорядником
Мінагрополітики.

коштів

і

відповідальним

виконавцем

програми

є

Розпорядниками коштів є структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують
виконання функцій з питань агропромислового розвитку.
Учасники програми: суб’єкти господарювання – юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичні особи — підприємці, що провадять діяльність у галузі тваринництва.
Напрями використання коштів:
f часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для
покриття витрат, пов’язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура;
f часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і
комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в
частині витрат, профінансованих за рахунок банківських кредитів;
f спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та
м’ясного напряму продуктивності;
f спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який
народився в господарствах фізичних осіб;
f часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних
тварин, (телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок і сперми бугаїв та ембріонів
великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність);
f часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і
комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції;
f часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості будівництва та реконструкції підприємств із зберігання та переробки зерна.
Для отримання державної підтримки за одним із напрямків суб’єкт господарювання подає
до Комісії утвореної Мінагрополітики заявку відповідного формату та визначений Порядком
перелік документів. За підсумком розгляду документів приймається рішення та формується
перелік отримувачів державної підтримки.
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Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників
Сума на 2019 рік – 881,8 млн грн
Регламентується:
f Постанова КМУ від 08.02.2017 р. №77
zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2017-п
Головним розпорядником
Мінагрополітики.

коштів

і

відповідальним

виконавцем

програми

є

Ціллю використання бюджетних коштів є збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення продуктивності в сільському господарстві, сприяння розвитку аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки.
Напрями використання коштів:
f бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції;
f часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;
f часткова компенсація вартості спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання
для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних
виробників.
Розподіл коштів за напрямами затверджується Мінагрополітики.
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Фінансова підтримка розвитку
фермерських господарств
Сума на 2019 рік – 800,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 07.02.2018 р. №106
zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2018-п
Головним розпорядником
Мінагрополітики.

коштів

і

відповідальним

виконавцем

програми

є

Учасники програми:
f фермерське господарство, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції за
останній рік до 20 000 000 грн, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення; зареєстроване в поточному році фермерське
господарство, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки);
f сільськогосподарський обслуговуючий кооператив: молочарського, м’ясного напрямів; плодово-ягідного, овочевого напрямів, а також із заготівлі та переробки продукції
бджільництва, дикорослих ягід, грибів і рослин.
Напрями використання коштів:
f часткова компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які здійснюють
виробництво та/або його реалізацію;
f часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами;
f фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
f часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання
вітчизняного виробництва;
f бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) – новоствореним фермерським господарствам;
f додаткова фінансова підтримка фермерських господарств із статусом сімейних фермерських господарств через механізм доплати на користь застрахованих осіб-членів/
голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування;
f бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для фермерських господарств (крім новостворених);
f здешевлення кредитів.
Порядок отримання коштів:
1. Фінансова підтримка для отримання часткової компенсації вартості закупленого у
суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції або
здешевлення кредитів, надається через уповноважений банк, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва. Одержувачі подають уповноваженому банку заявку та підтвердні документи у паперовій або електронній формі, які
визначає Мінагрополітики. ▶
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2. Для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин
вітчизняного виробництва категорій базове, сертифіковане, одержувачі подають уповноваженому банку заявку, підтвердні документи, сертифікати якості та інші документи. Уповноважені банки формують реєстри одержувачів часткової компенсації вартості
насіння, висіяного у поточному році, і подають їх Мінагрополітики двічі на рік до 10 липня та 1 грудня.
3. Часткова компенсація витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з
наданням дорадчих послуг за напрямами: агрономія, ветеринарія, зоотехнія, бухгалтерський облік, маркетинг, юридичні консультації, розвиток сільського зеленого туризму.
4. Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів надається
для придбання вітчизняного обладнання для виробництва, збирання, зберігання, переробки, визначення якості, сортування та фасування сільськогосподарської продукції та
техніки для її транспортування.
Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з
питань агропромислового розвитку, утворюють до 15 березня поточного року регіональні комісії.
Регіональні комісії оголошують (у друкованих засобах масової інформації та на власних
веб-сторінках) про початок прийому заявок та документів для надання фінансової підтримки, які приймаються до 1 листопада поточного року.
За результатами розгляду поданих заявок та документів регіональні комісії приймають
рішення та подають їх до Мінагрополітики.
5. Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва надається фермерським господарствам на безповоротній основі.
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Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих
садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними
Сума на 2019 рік – 400,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 15 липня 2005 р. № 587
zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2005-п
Головним розпорядником коштів і відповідальним виконавцем програми є Мінагрополітики.
Розпорядниками коштів є структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.
Учасники програми: бюджетні кошти надаються суб’єктам господарювання, які займаються
виноградарством, садівництвом і хмелярством, для часткової компенсації вартості (без урахування сум податку на додану вартість) будівництва, придбаних основних засобів і товарів,
виконаних робіт та отриманих послуг у поточному бюджетному році.
Напрями використання коштів:
f проведення робіт із закладення насаджень, догляду за ними до вступу у плодоношення та придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт, – у межах затверджених Мінагрополітики нормативів витрат на 1 гектар, що визначаються з урахуванням
зони закладення насаджень, схеми посадок та інших технологічних особливостей, а також витрат з виконання відповідних робіт;
f придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (до 80%
здійснених у поточному та попередньому бюджетних роках витрат без урахування сум
податку на додану вартість), але не більше встановлених Мінагрополітики нормативів за
умови закладення насаджень у поточному році;
f будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем та ємністю від 500 тон
для зберігання столових сортів винограду та плодів власного виробництва, придбання ліній
товарної обробки плодів – в межах установлених Мінагрополітики нормативів;
f будівництво розсадницькими господарствами лабораторних комплексів для виробництва безвірусного садивного матеріалу та в межах установлених Мінагрополітики нормативів – камер швидкого заморожування плодів і ягід виробниками такої продукції;
f придбання механізмів та техніки для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві та хмелярстві і нового обладнання для сублімаційного висушування
фруктів; модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих
холодильниках ємністю від 500 тон згідно з визначеним Мінагрополітики переліком.
Порядок отримання коштів:
Для розгляду заяв про компенсацію та документів, поданих суб’єктами господарювання, вирішення інших питань щодо виплати компенсації за рахунок бюджетних коштів Мінагрополітики
утворює комісію в установленому ним порядку.
Комісії, утворені Мінагрополітикою, районні та обласні комісії проводять виїзні перевірки для
підтвердження фактичних обсягів робіт, виконаних відповідними суб’єктами господарювання.
На підставі поданих документів та результатів виїзних перевірок Комісії, визначають попередні обсяги компенсації для кожного суб’єкта господарювання.
Мінагрополітики спрямовує бюджетні кошти структурним підрозділам з питань агропромислового розвитку обласних держадміністрацій.
Обласні держадміністрації спрямовують бюджетні кошти структурним підрозділам з питань
агропромислового розвитку районних держадміністрацій.
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Фінансова підтримка заходів в агропромисловому
комплексі шляхом здешевлення кредитів
Сума на 2019 рік – 127,2 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 29.04.2015 р. №300
zakon.rada.gov.ua/laws/show/300-2015-п
Головним розпорядником
Мінагрополітики.

коштів

і

відповідальним

виконавцем

програми

є

Розпорядниками коштів є структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують
виконання функцій з питань агропромислового розвитку.
Учасники програми:
Суб’єкти господарювання агропромислового комплексу (далі – позичальники) – юридичні
особи (незалежно від організаційно-правової форми та форми власності) та фізичні особи-підприємці.
Компенсація надається на конкурсній основі учасникам програми.
Порядок отримання коштів:
Для проведення конкурсу та вирішення питань щодо надання компенсації облдержадміністрації утворюють конкурсні комісії.
Інформація про умови проведення конкурсу оприлюднюється обласними конкурсними комісіями (утвореними ОДА) у друкованих засобах масової інформації, після надходження від
Мінагрополітики інформації про розподіл бюджетних призначення.
Конкурсні комісії розпочинають приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що
додаються до них, у день оприлюднення оголошення, а закінчують за сім робочих днів до
початку проведення останнього засідання конкурсної комісії (останнє засідання не пізніше
10 грудня).
Позичальники для отримання права на компенсацію звертаються до конкурсних комісій облдержадміністрацій за місцем їх реєстрації та подають заявку за встановленою Мінагрополітики формою.
Перевага надається позичальникам:
f у першу чергу – які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн гривень;
f у другу чергу – які провадять діяльність з вирощування
великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби.
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та

розведення

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів
та сільськогосподарських угідь, в тому числі
в басейні р. Тиса у Закарпатській області
Сума на 2019 рік – 88,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 23.02.2011 р. №137
zakon.rada.gov.ua/laws/show/137-2011-п
Головним розпорядником коштів є Мінприроди.
Відповідальним виконавцем програми і розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є
Держводагентство.
Учасники програми: Держводагентство, обласні управління водного господарства, а також басейнові управління водних ресурсів, управлінь каналів, підприємств та організацій, які належать
до сфери управління Держводагентства.
Напрями використання коштів:
f будівництво, реконструкція і відбудова гідротехнічних споруд, що захищають від затоплення паводковими і повеневими водами, а також від підтоплення ґрунтовими водами
сільські населені пункти та сільськогосподарські угіддя;
f берегоукріплення;
f регулювання русел річок, очищення озер, ставків та інших водних об'єктів, забезпечення
покращення санітарного стану річок;
f перебудовування систем водовідведення у сільських населених пунктах, відведення паводкових та повеневих вод із затоплених територій;
f проектно-розвідувальні роботи (розроблення проектно-кошторисної документації та документації щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж прибережних захисних смуг,
водоохоронних зон, зон можливого затоплення паводковими і повеневими водами);
f протиерозійні роботи (будівництво гідротехнічних земляних валів, скидних споруд, загатів, перепадів і підпірних стінок, терасування схилів);
f будівництво та реконструкція об'єктів виробничого призначення, що використовуються
службою експлуатації;
f придбання устаткування, машин і механізмів для загонів з проведення невідкладних та
аварійних робіт, а також технічних засобів для проведення експлуатаційних робіт;
f створення, реконструкція та розширення мережі споруд для ведення гідрометеорологічних спостережень на річках і водоймах;
f удосконалення системи інформування громадян про можливість виникнення надзвичайної паводкової ситуації;
f створення та розширення мережі ультракороткохвильового радіозв'язку з міжрайонними
управліннями водного господарства.
Порядок отримання коштів:
Держводагентство складає на підставі узагальнених розрахунків і обґрунтувань обласних
управлінь водного господарства, а також басейнових управлінь водних ресурсів, управлінь каналів, підприємств та організацій, які належать до сфери управління Держводагентства, погоджених з територіальними органами ДСНС і облдержадміністраціями, та затверджує за погодженням з Мінприроди і Мінфіном план заходів із захисту від шкідливої дії вод.
Для розгляду пропозицій щодо підготовки плану заходів Держводагентство утворює комісію.
Держводагентство доводить в установленому порядку у строки підприємствам та організаціям
план заходів і обсяги їх фінансування.
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Першочергове забезпечення сільських населених
пунктів централізованим водопостачанням
Сума на 2019 рік – 68,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 23.05.2018 р. №401
zakon.rada.gov.ua/laws/show/401-2018-п
Головним розпорядником коштів є Мінприроди.
Відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держводагентство.
Учасниками та розпорядниками коштів є Держводагентство, бюджетні установи та організації, що належать до сфери його управління. Одержувачами є державні підприємства, що
належать до сфери управління Держводагентства.
Напрями використання коштів: створення належних соціально-побутових умов проживання
жителів сільських населених пунктів, які використовують для питних та побутових потреб
привізну або низькоякісну та небезпечну для здоров’я воду.
Порядок отримання коштів:
Розподіл (перерозподіл) бюджетних коштів між адміністративно-територіальними одиницями у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних
коштів здійснюється відповідно до плану заходів з першочергового забезпечення сільських
населених пунктів централізованим водопостачанням.
Для розгляду пропозицій щодо формування плану заходів Держводагентство утворює комісію із залученням представників Мінприроди та затверджує її персональний склад.
Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість присутніх на
засіданні членів комісії. Рішення комісії оформляється протоколом.
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Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу
Сума на 2019 рік – 24,0 млн грн
Регламентується:
f Постанова КМУ від 15.04.2013 р. № 306
zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2013-п
Головним розпорядником коштів є Мінагрополітики.
Напрями використання коштів: підготовка фахівців; підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів; підготовка робітничих кадрів; підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів.
Порядок отримання коштів:
Державне замовлення формується Мінекономрозвитку за поданням МОН та інших державних
замовників з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці (далі – середньостроковий прогноз) та обсягів видатків державного бюджету на зазначені цілі.
Критеріями формування державного замовлення є:
f задоволення потреб усіх сфер суспільного життя у фахівцях, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрах з урахуванням середньострокового прогнозу (питома вага
осіб з відповідною освітою в структурі працездатного населення);
f підвищення освітнього потенціалу населення (сукупний обсяг студентів, асистентів-стажистів, аспірантів, докторантів, кваліфікованих робітників, інших категорій осіб, що зараховані на навчання та завершили навчання у навчальних закладах, у тому числі за державним замовленням);
f вартість послуг з підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, асистента-стажиста, аспіранта, докторанта, підвищення кваліфікації та перепідготовки однієї особи за
бюджетні кошти.
Середньостроковий прогноз складається Мінекономрозвитку на підставі даних, наданих Держстатом, з урахуванням пропозицій інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів АРК, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Національної
академії наук, галузевих національних академій наук, інших бюджетних установ, Спільного
представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань, Спільного
представницького органу сторони роботодавців на національному рівні.
Державні замовники подають Мінекономрозвитку пропозиції щодо проекту державного замовлення на плановий рік з визначенням показників середньорічної чисельності осіб, орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, асистента-стажиста, аспіранта, докторанта, а також обсягів видатків, передбачених державним бюджетом
на зазначені цілі, та відповідні обґрунтування.
Мінекономрозвитку подає Кабміну проект рішення про затвердження державного замовлення.
У разі виникнення потреби у внесенні змін до затвердженого державного замовлення державні замовники подають не пізніше 1 листопада поточного року Мінекономрозвитку відповідні
пропозиції та обґрунтування.
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Реалізація державного інвестиційного проекту 
"Забезпечення питним водопостачанням сільських населених
пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція
водоскидної споруди Софіївського водосховища
Новобузького району Миколаївської області"
Сума на 2019 рік – 10,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 8.05.2019 р. № 379
zakon.rada.gov.ua/laws/show/379-2019-п
Головним розпорядником коштів є Мінприроди.
Відповідальним виконавцем програми є Держводагентство.
Напрями використання коштів: реалізація державного інвестиційного проекту "Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області".
Порядок отримання коштів:
Держводагентство на підставі пропозицій та обґрунтувань Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області, розглянутих басейновою радою Південного Бугу, складає та
з урахуванням планових показників розділу III державного інвестиційного проекту за погодженням з Мінприроди затверджує план заходів з реалізації інвестиційного проекту (далі –
план заходів). Копія плану заходів подається Мінфіну та Мінекономрозвитку.
Держводагентство доводить в установленому порядку у строки, визначені для затвердження кошторисів, Регіональному офісу водних ресурсів у Миколаївській області план заходів і
обсяги їх фінансування.
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, окремих черг і пускових комплексів здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабміну від 13 квітня 2011 р. № 461 "Питання
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів".
Інформація про стан реалізації державного інвестиційного проекту подається Мінприродою
до Мінекономрозвитку для проведення моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів у встановленому порядку.
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Реалізація державного інвестиційного
проекту "Заходи із забезпечення комплексного
протипаводкового захисту від шкідливої
дії вод сільських населених пунктів та
сільськогосподарських угідь у Львівській області"
Сума на 2019 рік – 10,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 8.05.2019 р. № 379
zakon.rada.gov.ua/laws/show/379-2019-п
Головним розпорядником коштів є Мінприроди.
Відповідальним виконавцем програми є Держводагентство.
Напрями використання коштів: реалізація державного інвестиційного проекту "Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області".
Порядок отримання коштів:
Держводагентство на підставі пропозицій та обґрунтувань Басейнового управління водних
ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, розглянутих басейновими радами Дністра і Західного
Бугу та Сяну, складає та з урахуванням планових показників розділу III державного інвестиційного проекту за погодженням з Мінприроди затверджує план заходів з реалізації інвестиційного проекту. Копія плану заходів подається Мінфіну та Мінекономрозвитку.
Держводагентство доводить в установленому порядку у строки, визначені для затвердження кошторисів, Басейновому управлінню водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну план
заходів і обсяги їх фінансування.
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, окремих черг і пускових комплексів здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р.
№ 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів".
Інформація про стан реалізації державного інвестиційного проекту подається Мінприродою
до Мінекономрозвитку для проведення моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів у встановленому порядку.
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НАПРЯМОК

РОЗВИТОК
ТРАНСПОРТНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
млн грн
1 392,0

Cубвенція з державного бюджету міському бюджету
міста Дніпра на завершення будівництва
метрополітену у м. Дніпрі

200,0

Проектування та будівництво аеропорту «Придніпров’я»
у Дніпропетровській області

81,4

Реалізація державного інвестиційного проекту
Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури
зони відчуження

30,1

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

1 703,5
млн грн

Розвиток транспортної інфраструктури

42

Cубвенція з державного бюджету міському бюджету міста
Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпро
Сума на 2019 рік – 1392,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 30.10.2013 р. №798
zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/798-2013-п
Головним розпорядником субвенції є Мінфін.
Розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем відповідної програми за міським
бюджетом м. Дніпра є Дніпровська міська рада. Одержувачем субвенції є комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради.
Напрями використання коштів: спрямовуються на закупівлю товарів, робіт та послуг, необхідних для реалізації проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпро".
Умовою надання субвенції є:
f співфінансування з міського бюджету м. Дніпра та/або за рахунок коштів одержувача витрат на сплату податку на додану вартість, що включається до вартості товарів,
робіт, послуг, що закуповуються в рамках проекту, та/або інших витрат, пов’язаних з
реалізацією проекту. Співфінансування здійснюється у розмірі не менш як 3% обсягу
субвенції у відповідному році.
f залишення у власності територіальної громади м. Дніпра створених, відремонтованих,
модернізованих за результатами реалізації проекту об’єктів у власності територіальної
громади м. Дніпра та використання їх за цільовим призначенням.
f відшкодування Дніпровською міською радою витрат державного бюджету на обслуговування кредитів ЄБРР та ЄІБ, а також внесення до державного бюджету плати за
надання кредитних коштів.
Використання субвенції здійснюється з дотриманням умов Кредитної та Фінансової угод та
договорів, укладених у рамках проекту.
Розпорядник субвенції за міським бюджетом м. Дніпра, одержувач та Дніпропетровська
обласна держадміністрація зобов’язані до першого подання платіжних документів подати
Мінфіну необхідні підтвердження повноважень та зразки підписів осіб, які мають право підписувати (погоджувати) платіжні документи.
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НАПРЯМОК

РОЗВИТОК ДОРОЖНЬОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
млн грн

14 675,2

Субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт
і утримання автодоріг загального користування
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності

Розвиток мережі та утримання автомобільних
13 458,5 доріг загального користування державного значення

Покращення стану автомобільних доріг загального
4 000,0 користування за маршрутомм Львів–Тернопіль–Умань,
Біла Церква – Одеса – Миколаїв – Херсон

2 000,0

Покращення стану автомобільної дороги Н-31
Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка

Покращення стану автомобільної дороги М-15
1 500,0 Одеса-Рені

39 352,7
млн грн

Покращення стану автомобільної дороги Р-51
1 000,0 Мерефа–Лозова–Павлоград

Покращення стану автомобільної дороги Н-08
1 000,0 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь

1 000,0

500,0

Покращення стану автомобільної дороги Н-14
Олександрівка-Кропивницький - Миколаїв

Реалізація державного інвестиційного проекту
Покращення стану автомобільних доріг загального
користування у Львівській області

Розвиток автомобільних доріг загального користування
200,0 державного значення за маршрутом
Північний об'їзд міста Рівного

20,0
Розвиток дорожньої інфраструктури
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Субвенція з державного бюджету бюджету м.Києва
на ремонт та реконструкцію мосту ім. Патона

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
Сума на 2019 рік – 14675,2 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 20.12.2017 р. №1085
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085-2017-п
Головним розпорядником коштів і відповідальним виконавцем програми є Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор).
Учасники програми: обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
Напрями використання коштів: кошти, які передбачені для відповідного місцевого бюджету, спрямовуються:
f не менше 70% – на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
f не більше 10% – на обслуговування місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності;
f не більше 20% – на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
Порядок отримання коштів:
Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів затверджується, відповідною обласною держадміністрацією,
Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, за погодженням з Мінінфраструктури.
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Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг
загального користування державного значення
Сума на 2019 рік – 13457,5 млн грн.
Регламентується:
f Розпорядження КМУ від 06.02.2019 р. № 130-р
www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-pereliku
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми є Укравтодор.
Одержувачами бюджетних коштів є організації, які є балансоутримувачами автомобільних
доріг загального користування державного значення.
Відповідно до частини п’ятої статті 242 Бюджетного кодексу України затверджено перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2019 році
та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету згідно з додатком до Розпорядження КМУ від 06.02.2019 р. № 130-р.

Покращення стану автомобільних доріг загального
користування за маршрутом Львів-Тернопіль-Умань;
Біла Церква-Одеса-Миколаїв-Херсон
Сума на 2019 рік – 4000,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 09.08.2017 р. №651
zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-2017-п
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми є Укравтодор.
Одержувачами бюджетних коштів є організації, які є балансоутримувачами автомобільних
доріг загального користування державного значення у Вінницькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Херсонській та Черкаській областях та
виконують функції замовника робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного
середнього ремонту цих доріг.
Напрями використання коштів: для фінансування будівництва, реконструкції, капітального
та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів-Тернопіль-Умань, Біла Церква-Одеса-Миколаїв-Херсон.

Розвиток дорожньої інфраструктури
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Покращення стану автомобільної дороги Н-31 ДніпроЦаричанка-Кобеляки-Решетилівка
Сума на 2019 рік – 2000,0 млн грн.
Регламентується:
f Розпорядження КМУ від 6.02.2019 р. № 108-р
zakon.rada.gov.ua/laws/show/108-2019-р
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми є Укравтодор.
Одержувачами бюджетних коштів є організації, які є балансоутримувачами автомобільних
доріг загального користування державного значення у відповідних областях та виконують
функції замовника робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього
ремонту цих доріг.
Напрями використання коштів: фінансування будівництва та реконструкції автомобільної дороги загального користування державного значення Н-31 Дніпро-ЦаричанкаКобеляки-Решетилівка.

Покращення стану автомобільної
дороги М-15 Одеса-Рені
Сума на 2019 рік – 1500,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 09.08.2017 р. №651
zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-2017-п
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми є Укравтодор.
Одержувачами бюджетних коштів є організації, які є балансоутримувачами автомобільних
доріг загального користування державного значення у Вінницькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Херсонській та Черкаській областях та
виконують функції замовника робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного
середнього ремонту цих доріг.
Напрями використання коштів: фінансування будівництва, реконструкції, капітального та
поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування за маршрутом
Львів-Тернопіль-Умань, Біла Церква-Одеса-Миколаїв-Херсон.
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Покращення стану автомобільної
дороги Р-51 Мерефа-Лозова-Павлоград
Сума на 2019 рік – 1000,0 млн грн.
Регламентується:
f Розпорядження КМУ від 06.02.2019 р. № 102-р
zakon.rada.gov.ua/laws/show/102-2019-р
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми є Укравтодор.
Одержувачами бюджетних коштів є організації, які є балансоутримувачами автомобільних
доріг загального користування державного значення у відповідних областях та виконують
функції замовника робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього
ремонту цих доріг.
Напрями використання коштів: поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
користування державного значення Р-51 Мерефа-Лозова-Павлоград.

Покращення стану автомобільної дороги Н-08 Бориспіль-ДніпроЗапоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь
за маршрутом Запоріжжя-Маріуполь
Сума на 2019 рік – 1000,0 млн грн.
Регламентується:
f Розпорядження КМУ від 06.02.2019 р. № 103-р
zakon.rada.gov.ua/laws/show/103-2019-р
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми є Укравтодор.
Одержувачами бюджетних коштів є організації, які є балансоутримувачами автомобільних
доріг загального користування державного значення у відповідних областях та виконують
функції замовника робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього
ремонту цих доріг.
Напрями використання коштів: капітальний та поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя
(через м. Кременчук)-Маріуполь за маршрутом Запоріжжя-Маріуполь.
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Реалізація державного інвестиційного проекту
"Покращення стану автомобільних доріг загального
користування у Львівській області"
Сума на 2019 рік – 500,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 23.08.2016 р. №533
zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-2016-п/sp:max100
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми є Укравтодор.
Одержувач бюджетних коштів є організація, яка є балансоутримувачем автомобільних доріг
загального користування державного значення у Львівській області та виконує функції замовника робіт з реконструкції та капітального ремонту цих доріг.
Напрямки використання коштів: реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області".

Розвиток автомобільних доріг загального
користування державного значення
за маршрутом Північний об'їзд міста Рівного
Сума на 2019 рік – 200,0 млн грн.
Регламентується:
f Розпорядження КМУ від 06.02.2019 р. № 106-р
zakon.rada.gov.ua/rada/show/106-2019-р/sp:max100
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми є Укравтодор.
Одержувачами бюджетних коштів є організації, які є балансоутримувачами автомобільних
доріг загального користування державного значення у відповідних областях та виконують
функції замовника робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього
ремонту цих доріг.
Напрями використання коштів: будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення за маршрутом Північний об’їзд м. Рівного.
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НАПРЯМОК

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

млн грн
1 600,0

2 000,0
млн грн
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400,0
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Фонд енергоефективності

Реалізація Державної цільової
економічної програми енергоефективності

Фонд енергоефективності
Сума на 2019 рік – 1600,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 20 грудня 2017 року № 1099
www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-utvorennya-derzhavnoyi-ustanovi-fond-energoefektivnosti.
Головним розпорядником коштів є Мінрегіон.
Засновником Фонду є держава в особі Кабміну. Фонд є державною установою – юридичною
особою публічного права.
Фонд провадить такі види діяльності: підтримка ініціатив щодо енергоефективності;
впровадження інструментів стимулювання здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження; підтримка здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження; діяльність у сферах
архітектури та інжинірингу, надання послуг з технічного консультування; організація будівництва будівель; спеціалізовані будівельні роботи; будівництво житлових і нежитлових
будівель; іншу допоміжну діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; сприяння зменшенню викидів двоокису вуглецю з метою виконання
Паризької угоди; сприяння досягненню сукупного енергозбереження у кінцевому споживанні з урахуванням національних цілей України щодо енергоефективності; здійснення заходів, спрямованих на досягнення національних цілей України щодо енергоефективності;
розроблення маркетингових та комунікаційних кампаній, дослідження відповідних ринків
(послуг з будівництва, будівельних матеріалів, послуг з енергетичного аудиту тощо); проведення комунікаційних заходів, пов’язаних з підвищенням рівня поінформованості населення у сфері енергозбереження та енергоефективності; сприяння впровадженню acquis
communautaire ЄС та виконанню Договору про заснування Енергетичного Співтовариства;
забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності; інші види діяльності, які не суперечать меті діяльності Фонду.
Фонд виконує фінансові, технічні та інші функції. До функцій Фонду належить:
f надання часткового відшкодування вартості заходів з енергоефективності, грантів
юридичним та фізичним особам безпосередньо або через банки-партнери, зокрема
для відшкодування частини кредиту, процентної ставки чи її частини, що використовуються з метою реалізації проектів з енергоефективності;
f розроблення та виконання програм часткового відшкодування вартості економічно обґрунтованих заходів з енергоефективності;
f фінансова та технічна оцінка проектів з енергоефективності, надання висновків щодо
відповідності заявок на фінансування та проектів фінансовим та технічним вимогам
Фонду;
f розроблення фінансових та технічних критеріїв відповідності для банків-партнерів, що
залучатимуться до виконання програм і реалізації проектів Фонду;
f регулярний періодичний перегляд програм Фонду;
f співпраця з банками-партнерами під час розроблення, впровадження та оцінювання
якості продуктів Фонду;
f співпраця з донорами;
f надання заявникам консультацій щодо можливого поліпшення технічної складової їх
заявок на часткове відшкодування;
f розроблення рекомендацій з відбору будівельних компаній та інших підрядників, що
залучатимуться до реалізації проектів, що фінансуватимуться Фондом;
f розроблення переліку заходів з енергоефективності, для здійснення яких Фонд може
надавати часткове відшкодування, а також розроблення та виконання програм, спрямованих на досягнення економічно обґрунтованого рівня енергоефективності;
f тощо.
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Реалізація Державної цільової
економічної програми енергоефективності
Сума на 2019 рік – 400,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 01.03.2010 р. №243
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/243-2010-п/paran14#n14
f Постанова КМУ від 17.10.2011 р. №1056
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1056-2011-п
Головним розпорядником коштів є Мінрегіон.
Відповідальним виконавцем програми є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.
Учасники програми: юридичні особи (об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
та житлово-будівельні кооперативи) та фізичні особи.
Напрями використання коштів:
f стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування
частини суми кредитів, залучених на придбання: обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів, для проведення робіт з термомодернізації
внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання, для модернізації систем освітлення місць загального користування; теплонасосної системи
для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання; системи сонячного
теплопостачання та/або гарячого водопостачання; вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, автоматичних регуляторів температури повітря в приміщенні;
багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії); обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції
(термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів; світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у
тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування
(під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ; електричних котлів для водяної системи автономного теплопостачання або водяної індивідуальної (автономної) системи
опалення;
f стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будьяких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії);
f стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання для одно- та двоквартирних
житлових будинків: радіаторів водяної системи опалення, регуляторів температури повітря; рекуператорів теплоти вентиляційного повітря; теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання; системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання; вузлів обліку води (гарячої, холодної);
багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії); обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції
(термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів; світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних).
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Порядок отримання коштів:
Для участі у програмі та отримання відшкодування необхідно здійснити наступні кроки:
1. Фізична особа або ОСББ/ЖБК:
f приймає рішення про впровадження енергоефективних заходів,
f звертається до уповноваженого банку (Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк)
f надає необхідний пакет документів для отримання кредиту на придбання енергоефективного обладнання чи матеріалів (перелік документів визначається банком).
2. Отримує кредитні кошти.
3. Після впровадження енергоефективних заходів надає банку рахунки фактури, акти виконаних робіт, тощо. Таким чином, позичальник має підтвердити цільове використання кредитних коштів. Якщо позичальник-субсидіант, то обов’язковим є подання копій
документів (повідомлень або довідок тощо), що підтверджують призначення фізичній
особі субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.
4. Банк щомісячно формує та подає до Держенергоефективності реєстри позичальників,
які мають право на отримання відшкодування:
f 20% для фізичних осіб на заміну газових котлів на твердопаливні;
f 35% для фізичних осіб на впровадження енергоефективних заходів (заміни вікон,
утеплення тощо);
f 40% для ОСББ/ЖБК на впровадження енергоефективних заходів (заміни вікон, утеплення, встановлення ІТП тощо);
f 70% для субсидіантів, що проживають в ОСББ/ЖБК на впровадження енергоефективних заходів в цілому будинку (заміни вікон, утеплення, встановлення ІТП тощо).
5. Протягом 5 днів Держенергоефективності перераховує відповідні кошти на банківські
рахунки для їх подальшого перерахування позичальникам.

53

Енергоефективність

НАПРЯМОК

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК
млн грн
579,9

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення природоохоронних заходів на
об’єктах комунальної власності

423,4

Здійснення природоохоронних заходів

50,0

Розвиток та поліпшення екологічного стану
зрошуваних та осушених систем

25,7

Збереження природно-заповідного фонду в біосферному
заповіднику Асканія-Нова

14,9

Державна цільова екологічна програма першочергових
заходів приведення у безпечний стан об’єктів і
майданчика колишнього уранового виробництва
виробничого об’єднання Придніпровський
хімічний завод на 2019-2023 роки

8,5

Субвенція з державного бюджету міському бюджету
міста Жовті Води на виконання заходів щодо
радіаційного та соціального захисту населення
міста Жовті Води

6,8

Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу
гірничих робіт державного підприємства Солотвинський
солерудник Тячівського району Закарпатської області

1 109,2
млн грн

Екологічна безпека та сталий розвиток
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Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення природоохоронних
заходів на об’єктах комунальної власності
Сума на 2019 рік – 579,9 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 20.03.19 р. №223
zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2019-п
Головним розпорядником та відповідальним виконавцем програми є Мінприроди.
Учасники програми: місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.
Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями відповідної
місцевої ради про такі бюджети.
Напрями використання коштів: забезпечення охорони навколишнього природного середовища, поліпшення стану навколишнього природного середовища та створення відповідних
умов для цього, що дасть можливість здійснити природоохоронні заходи на об’єктах комунальної власності, і спрямовується на:
f охорону і раціональне використання водних ресурсів;
f охорону атмосферного повітря;
f охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів;
f охорону і раціональне використання ресурсів тваринного світу;
f раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів.
Умовами надання субвенції є:
f співфінансування з місцевих бюджетів у розмірі не менше ніж 10% загальної кошторисної
вартості природоохоронного заходу, залучення на ці цілі інших джерел;
f фінансування природоохоронних заходів, передбачених програмами з охорони навколишнього природного середовища з обсягами фінансування за джерелами та у році, на
який пропонується включити захід;
f у разі здійснення заходів з будівництва/реконструкції першочергово спрямовуються
кошти на об’єкти з високим ступенем будівельної готовності;
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування подають до Мінприроди документи:
f заявку;
f рішення місцевого органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування про
включення запропонованих заходів до програми з охорони навколишнього природного
середовища з обсягами фінансування за джерелами та у році, на який пропонується
включити захід;
f зведений кошторисний розрахунок на загальну кошторисну вартість;
f експертний звіт проекту будівництва чи реконструкції.
Заявки приймаються до 1 травня поточного року. Розгляд заявок здійснюється робочою
групою. Положення про робочу групу та її склад затверджується наказом міністра.
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Здійснення природоохоронних заходів
Сума на 2019 рік – 423,4 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 28.02.2011 р. № 163
zakon.rada.gov.ua/laws/show/163-2011-п#n9
Головним розпорядником
Мінприроди.

коштів

та

відповідальним

виконавцем

програми

є

Учасниками та розпорядниками коштів (бюджетні установи) або одержувачами коштів
(суб'єкти господарювання, які не мають статусу бюджетної установи) можуть бути юридичні
особи, що є безпосередніми замовниками природоохоронних заходів (на балансі яких обліковуються об'єкти). Для підприємств, установ та організацій, що не належать до сфери
управління Мінприроди, обов'язковою умовою визначення розпорядником (одержувачем)
бюджетних коштів є наявність рішення місцевого органу виконавчої влади про покладення
відповідних повноважень замовника природоохоронного заходу.
Напрями використання коштів:
f забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів;
f охорона і раціональне використання водних ресурсів;
f збереження природно-заповідного фонду;
f охорона атмосферного повітря;
f охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу;
f наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, організація оцінки впливу на довкілля,
організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища;
f рекультивація порушених земель та використання родючого шару ґрунту під час проведення робіт, пов’язаних із порушенням земель.
Формування плану природоохоронних заходів здійснюється у порядку, встановленому Мінприроди, за відповідними критеріями.
План природоохоронних заходів затверджується Мінприроди за погодженням з
Мінфіном.
Виконавці робіт за окремими природоохоронними заходами, а також розподіл (перерозподіл) видатків між адміністративно-територіальними одиницями у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів визначаються Мінприроди.
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Розвиток та поліпшення екологічного
стану зрошуваних та осушених систем
Сума на 2019 рік – 50,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 29.03.2017 р. №205
zakon.rada.gov.ua/laws/show/205-2017-п
Головним розпорядником коштів є Мінприроди.
Відповідальним виконавцем програми і розпорядником коштів нижчого рівня є Держводагентство.
Учасники програми: Держводагентство, обласні управління водного господарства, а також
басейнові управління водних ресурсів, управлінь каналів, підприємств та організацій, які належать до сфери управління Держводагентства.
Напрями використання коштів: відновлення меліорованих земель для продовольчого та ресурсного забезпечення держави, зокрема на:
f роботи з реконструкції та модернізації гідротехнічних споруд (відкриті канали в земляному та облицьованому руслі, закриті трубопроводи та дренажні мережі, лоткові мережі, водосховища, ставки-накопичувачі, водоприймачі осушувальних систем, земляні
греблі і дамби обвалування, насосні станції, дренажні свердловини, підпірні та регулювальні споруди, водоскиди і водозабори), що забезпечують подачу води та її відведення із зрошувальних та осушувальних систем;
f заміну насосно-силового обладнання.
f впровадження заходів з енергозбереження на насосних станціях.
f відновлення та будівництво інспекторських доріг для обслуговування меліоративних
систем.
f відновлення лісозахисних смуг, які захищають канали.
f проектно-розвідувальні роботи (розроблення проектно-кошторисної документації на
реконструкцію інженерної інфраструктури зрошувальних та осушувальних систем).
f культуртехнічні роботи на меліоративних системах.
f реконструкцію об’єктів виробничого призначення, що використовуються для експлуатації водогосподарських об’єктів.
f створення та розширення мережі водообліку на меліоративних системах.
Порядок отримання коштів:
Держводагентство на підставі узагальнених розрахунків і обґрунтувань підприємств, установ та організацій, за погодженням з Мінприроди та Мінфіном затверджує план заходів з
розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем.
Для розгляду пропозицій щодо формування плану заходів Держводагентство утворює комісію, яка приймає рішення щодо фінансування об’єктів та заходів.
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Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста
Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та
соціального захисту населення міста Жовті Води
Сума на 2019 рік – 8,5 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 28.02.2011 р. № 205
zakon.rada.gov.ua/laws/show/205-2011-п
Головним розпорядником субвенції є Мінфін, відповідальним виконавцем – виконавчий комітет Жовтоводської міської ради.
Напрями використання коштів:
f створення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території
міста;
f приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і спорудах до
рівня, визначеного нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97);
f проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста для зниження
дозових навантажень на населення;
f поліпшення соціального захисту населення, яке проживає на територіях з підвищеним
радіаційним фоном;
f приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального
лікування спеціалізованої медико-санітарної частини № 9 у відповідність з сучасними
вимогами;
f оздоровлення
лікування;

жителів

міста

у

зазначеному

відділенні

відновлювального

f забезпечення спеціалізованої медико-санітарної частини № 9 медичним обладнанням
та медикаментами.
Дніпропетровська облдержадміністрація щороку до 1 квітня інформує Кабмін та Мінфін про
використання субвенції у розрізі заходів та об'єктів.

Екологічна безпека та сталий розвиток

58

Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих
робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник"
Тячівського району Закарпатської області
Сума на 2019 рік – 6,8 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 22.02.2012 р. №124
zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-2012-п/sp:max10
Головним розпорядником
Мінагрополітики.

коштів

та

відповідальним

виконавцем

програми

є

Учасники програми: є державне підприємство "Виробнича дирекція з ліквідації Солотвинського солерудника".
Напрями використання коштів: запобігання поширенню негативних наслідків надзвичайної
ситуації техногенного характеру державного рівня.
Кошти спрямовуються на розроблення проектно-кошторисної документації, фінансування
заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного
підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області відповідно до проектно-кошторисної документації та на покриття планових збитків, пов’язаних з
утриманням гірничих об’єктів.
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НАПРЯМОК

РОЗВИТОК
СПОРТИВНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
млн грн
200,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на будівництво/реконструкцію палаців спорту

200,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на будівництво мультифункціональних майданчиків
для занять ігровими видами спорту

200,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на будівництво нових, реконструкцію та капітальний
ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових
і двадцятип’ятиметрових басейнів

150,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів
при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів

25,0

Реалізація державного інвестиційного проекту
Реконструкція легкоатлетичного ядра державного
підприємства Спортивний комплекс Атлет,
за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а

5,0

Реалізація державного інвестиційного проекту
Будівництво Льодової арени

780,0
млн грн
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Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на будівництво/реконструкцію палаців спорту
Сума на 2019 рік – 200,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 27.03.2019 р. № 268
zakon.rada.gov.ua/laws/show/268-2019-п
Головним розпорядником субвенції та відповідальним за виконання програми є
Мінмолодьспорт.
Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети.
Учасники програми: місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.
Напрями використання коштів: спрямовується на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту (далі – роботи).
Умовами надання субвенції є:
f співфінансування з місцевих бюджетів та залучених на такі цілі інших джерел в обсязі
не менше ніж:
f 10% загальної вартості проекту будівництва нових палаців спорту та розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту;
f 50% загальної вартості проекту будівельно-ремонтних робіт існуючих палаців спорту;
f наявність затверджених у встановленому порядку необхідних документів для виконання робіт, у тому числі проектно-кошторисної документації;
f фактично виконані роботи з будівництва/реконструкції палаців спорту, що були розпочаті у попередньому періоді за рахунок коштів;
f надання гарантійного листа щодо своєчасного використання субвенції у повному обсязі, завершення у наступних бюджетних періодах робіт та облаштування, належного забезпечення подальшої експлуатації та функціонування збудованих/реконструйованих і
відремонтованих палаців спорту.
Пропозиції щодо включення палацу спорту до переліку об’єктів з відповідним обґрунтуванням подаються до Мінмолодьспорту місцевими органами виконавчої влади/виконавчими
органами сільських, селищних, міських рад та об’єднаних територіальних громад.
Комісією, яка утворюється Мінмолодьспортом, здійснюється розгляд пропозицій щодо
формування переліку об’єктів у частині їх відповідності Порядку та визначаються обсяги
надання субвенції.
Розподіл субвенції між окремими місцевими бюджетами затверджується Кабміном за погодженням з Комітетом ВР України з питань бюджету за поданням Мінмолодьспорту.
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Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на будівництво нових, реконструкцію та капітальний
ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і
двадцятип’ятиметрових басейнів
Сума на 2019 рік – 200,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 27.03.2019 р. №297
zakon.rada.gov.ua/laws/show/297-2019-п
Головним розпорядником субвенції та відповідальним за виконання програми є Мінмолодьспорт.
Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети.
Учасники програми: місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.
Напрями використання коштів:
f будівництво нових спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів
(далі – спортивні басейни), що є комплексними спортивними спорудами для занять і змагань з водних видів спорту, які складаються з однієї або декількох ванн, залів (майданчиків) для підготовчих занять, обслуговуючих і технічних приміщень тощо;
f реконструкцію/капітальний ремонт ванни/ванн існуючих спортивних басейнів, приміщень,
де вони розташовані, та необхідних для її/їх функціонування систем/об’єктів.
Умовами надання субвенції є:
f довжина ванни/ванн спортивного басейну, що повинна становити 25 або 50 метрів;
f співфінансування у 2019 році з місцевих бюджетів та залучених на такі цілі інших джерел,
не заборонених законодавством, в обсязі не менш як:
f 10% загальної вартості проекту будівництва нових та реконструкції існуючих спортивних
басейнів;
f 50% загальної вартості проекту капітального ремонту існуючих спортивних басейнів;
f наявність затверджених документів для виконання робіт з будівництва/реконструкції та
капітального ремонту спортивних басейнів, у тому числі проектно-кошторисної документації;
f надання гарантійного листа щодо своєчасного використання субвенції у повному обсязі,
завершення у наступних бюджетних періодах робіт та облаштування, належного забезпечення подальшої експлуатації та функціонування спортивних басейнів за рахунок коштів
місцевого бюджету та інших джерел;
f першочергове використання спортивного басейну для розвитку дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень, проведення різного рівня спортивних
заходів з водних видів спорту відповідно до правил і стандартів Міжнародної федерації
плавання.
Пропозиції щодо включення спортивних басейнів до переліку об’єктів разом з відповідним обґрунтуванням подаються Мінмолодьспорту місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад та об’єднаних територіальних громад.
Комісією, яка утворюється Мінмолодьспортом, здійснюється розгляд пропозицій щодо формування переліку об’єктів та визначаються обсяги надання субвенції.
За результатами розгляду комісія протягом п’яти робочих днів вносить Мінмолодьспорту пропозиції щодо переліку об’єктів та обсягів їх фінансування за рахунок субвенції з урахуванням
обсягів співфінансування з відповідних місцевих бюджетів та інших джерел.
Розподіл субвенції між окремими місцевими бюджетами затверджується Кабміном за погодженням з Комітетом ВР України з питань бюджету за поданням Мінмолодьспорту.
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Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при
загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів
Сума на 2019 рік – 150,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 17.04.2019 р. № 376
zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-2019-п
Головним розпорядником субвенції є МОН.
Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети.
Учасники програми: місцеві органи виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Умовами надання субвенції є:
f співфінансування з місцевих бюджетів створення спортивних комплексів;
f належність спортивного комплексу до об’єктів комунальної власності;
f наявність відведеної в установленому порядку відповідної земельної ділянки та затвердженої проектної документації;
f завершення створення спортивних комплексів, їх облаштування спортивним інвентарем і обладнанням та належне забезпечення подальшої експлуатації (у наступних бюджетних періодах) за рахунок місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством;
f забезпечення створення спортивних комплексів з дотриманням вимог щодо безперешкодного доступу до них маломобільних груп населення.
Створення спортивних комплексів здійснюється на засадах співфінансування:
f для закладів, які фінансуються з обласного бюджету або розташовані у м. Києві та містах обласного значення, не більш як 70% — за рахунок субвенції та не менш як 30% — за
рахунок коштів місцевих бюджетів;
f для закладів, розташованих у районах та в об’єднаних територіальних громадах, не
більш як 90% — за рахунок субвенції та не менш як 10% — за рахунок коштів місцевих
бюджетів;
f для закладів, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених
пунктів, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, не більш як 95% — за
рахунок субвенції та не менш як 5% — за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Обласні держадміністрації за пропозиціями райдержадміністрацій та виконавчих органів
місцевих рад і Київською міською держадміністрацією подають МОН заяву та пакет документів.
Комісія, створена при МОН проводить перевірку і оцінку поданих документів, приймає рішення та вносить МОН пропозиції щодо розподілу субвенції між окремими місцевими бюджетами та включення спортивних комплексів до переліку
Розподіл субвенції між окремими місцевими бюджетами затверджується Кабміном за погодженням з Комітетом ВР України з питань бюджету за поданням МОН.
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НАПРЯМОК

РОЗВИТОК
У СФЕРІ ОСВІТИ

млн грн

3 136,4
млн грн

1 500,0

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію заходів,
спрямованих на підвищення якості освіти

1 215,0

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

208,3

Підготовка робітничих кадрів у професійнотехнічних навчальних закладах соціальної
реабілітації та адаптації, методичне забезпечення
закладів професійно-технічної освіти

163,1

Підготовка кадрів у професійно-технічних
навчальних закладах за професіями
загальнодержавного значення

50,0
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Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на модернізацію та оновлення матеріальнотехнічної бази професійно-технічних навчальних закладів

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти
Сума на 2019 рік – 1500,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 3 квітня 2019 р. № 319
zakon.rada.gov.ua/laws/show/319-2019-п
Головним розпорядником субвенції є МОН.
Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети.
Учасники програми: місцеві органи виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Напрями використання коштів: придбання для закладів загальної середньої освіти комунальної власності (далі – заклади освіти):
f шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми
потребами;
f спеціальних автомобілів, призначених для надання додаткових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг працівниками інклюзивно-ресурсного центру;
f персональних комп’ютерів;
f послуг з доступу до Інтернету закладів освіти.
Умовами надання субвенції є:
Співфінансування:
f для закладів, розташованих у містах обласного значення, не більш як 70% – за рахунок
субвенції та не менш як 30% – за рахунок коштів місцевих бюджетів;
f для закладів, розташованих у районах та в об’єднаних територіальних громадах, не
більш як 90% – за рахунок субвенції та не менш як 10% – за рахунок коштів місцевих
бюджетів;
f для закладів, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених
пунктів, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, не більш як 95% – за
рахунок субвенції та не менш як 5% – за рахунок коштів місцевих бюджетів.
У разі придбання персональних комп’ютерів для закладів освіти, які фінансуються з обласного бюджету, співфінансування здійснюється за рахунок обласного бюджету у обсязі не
менше 30% загальної вартості відповідного обладнання.
Обсяг субвенції, передбачений у додатку до постанови, на придбання послуг з доступу до Інтернету закладів освіти розподіляється обласними держадміністраціями між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад.
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Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти "Нова українська школа"
Сума на 2019 рік – 1215,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 04.04.2018 р. № 237
zakon.rada.gov.ua/laws/show/237-2018-п
Головним розпорядником субвенції є МОН.
Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети.
Учасники програми: місцеві органи виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Напрями використання коштів:
f закупівля дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН;
f підготовка тренерів-педагогів, супервізорів, а також підвищення кваліфікації: директорів,
заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій
школі; директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, вчителів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової освіти, інтегрованого курсу природничих дисциплін, електронних підручників; вчителів початкової школи; асистентів вчителів
закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням; вчителів
класів (груп), в яких діти навчаються мовами національних меншин; вчителів іноземних
мов, які навчатимуть учнів початкової школи; фахівців інклюзивно-ресурсних центрів;
f проведення супервізії;
f підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти.
Порядок отримання коштів:
Закупівля дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, мультимедійного контенту для закладів загальної середньої освіти та їх доставка
здійснюється на засадах співфінансування:
f для закладів, розташованих у містах обласного значення, не більш як 70% – за рахунок
субвенції та не менш як 30% – за рахунок коштів місцевих бюджетів;
f для закладів, розташованих у районах та в об’єднаних територіальних громадах, не
більш як 90% – за рахунок субвенції та не менш як 10% – за рахунок коштів місцевих
бюджетів;
f для закладів, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, не більш як 95% – за рахунок
субвенції та не менш як 5% – за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Для закладів загальної середньої освіти, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів
обласного бюджету, закупівля дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів,
комп’ютерного обладнання, мультимедійного контенту та їх доставка здійснюється за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".
Відповідні місцеві ради мають право передавати субвенцію як міжбюджетний трансферт іншим
місцевим бюджетам.
Облдержадміністрації здійснюють розподіл субвенції між обласним бюджетом, бюджетами районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад з урахуванням критеріїв,
визначених в Постанові КМУ.
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Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних
закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне
забезпечення закладів професійно-технічної освіти
Сума на 2019 рік – 208,3 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 13.10.1993 р. № 859
zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-93-п
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми є МОН.
З метою поліпшення організації діяльності загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та
професійних училищ соціальної реабілітації, постановою Кабміну затверджено мережу шкіл
соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації згідно з додатками №
1 і 2 до постанови.
Постановою затверджено Положення про школу соціальної реабілітації та Положення про
професійне училище соціальної реабілітації.
Місцеві органи виконавчої влади забезпечують подальше навчання або працевлаштування учнів, звільнених із загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ
соціальної реабілітації за місцем постійного проживання, а в окремих випадках (з урахуванням їх побажання) вирішують питання з відповідними державними органами або приватними
особами про направлення неповнолітніх до іншої місцевості за умови письмового підтвердження про можливість їх працевлаштування та забезпечення житлом.
МОЗ та відповідні обласні та Київська міська держадміністрація постійно забезпечують загальноосвітні школи соціальної реабілітації та професійні училища соціальної реабілітації
медикаментами, предметами медичного призначення, бактерійними препаратами і дезінфекційними засобами, організовують двічі на рік проведення в них медичного огляду вихованців.
Рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію шкіл соціальної реабілітації приймається
Кабміном за поданням МОН;
Рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію професійних училищ соціальної реабілітації, що належать до сфери управління МОН, приймається МОН;
Плата за утримання учнів у загальноосвітній школі соціальної реабілітації та професійному
училищі соціальної реабілітації справляється з батьків у розмірі 20% коштів, що припадають
на одного члена сім'ї;
Харчування учнів у школах соціальної реабілітації здійснюється згідно з нормами харчування, встановленими у додатку 4 до постанови Кабміну від 22 листопада 2004 р. № 1591 “Про
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”.
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Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних
закладах за професіями загальнодержавного значення
Сума на 2019 рік – 163,1 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 12.07.2017 р. №505
zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2017-п
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми є МОН.
Напрями використання коштів: спрямовуються на оплату послуг професійно-технічних навчальних закладів державної та/або комунальної форми власності (поточні видатки) з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення за професіями загальнодержавного значення.
Виконавцями державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників за професіями загальнодержавного значення можуть бути професійно-технічні навчальні заклади
державної та/або комунальної форми власності, які пройшли конкурсний відбір та з якими
відповідно до законодавства укладено державний контракт на підготовку робітничих кадрів
за державним замовленням.
Порядок отримання коштів:
Відбір виконавців державного замовлення проводиться конкурсною комісією, яка утворюється щороку державним замовником відповідно до законодавства.
Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється відповідно до державного контракту,
який укладається між МОН та професійно-технічним навчальним закладом.

Розвиток у сфері освіти

68

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на модернізацію та оновлення матеріально-технічної
бази професійно-технічних навчальних закладів
Сума на 2019 рік – 50,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 30.11.2016 р. № 925
zakon.rada.gov.ua/laws/show/925-2016-п
Головним розпорядником субвенції є МОН.
Розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами є структурні підрозділи з питань освіти
і науки, які визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет.
Учасники програми: місцеві органи виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Напрями використання коштів: спрямовується на придбання сільськогосподарської техніки,
обладнання, матеріалів та устаткування професійно-технічними навчальними закладами, на
базі яких будуть створені навчально-практичні центри з підготовки робітників за професіями
"Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва", "Токар. Верстатник широкого
профілю. Фрезерувальник. Шліфувальник. Свердлувальник", "Монтажник систем утеплення
будівель", "Верстатник деревообробних верстатів", "Слюсар-ремонтник. Слюсар-інструментальник. Слюсар з механоскладальних робіт. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування", "Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування".
Порядок отримання коштів:
Перелік сільськогосподарської техніки, обладнання, матеріалів та устаткування, яке передбачається придбати за бюджетні кошти, затверджується МОН та розміщується на його офіційному сайті.
У разі необхідності закупівлі малоцінних необоротних матеріальних активів під час придбання
обладнання, матеріалів та устаткування професійно-технічними навчальними закладами, на
базі яких будуть створені навчально-практичні центри з підготовки робітників, видатки розвитку, визначені розподілом субвенції, можуть спрямовуватися на видатки споживання.
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НАПРЯМОК

РОЗВИТОК
У СФЕРІ КУЛЬТУРИ
млн грн
708,0

Забезпечення функціонування Українського
культурного фонду, у т.ч. здійснення
Фондом заходів з підтримки регіонів

429,9

Збереження історико-культурної та архітектурної
спадщини в національних і державних заповідниках,
здійснення заходів з охорони культурної спадщини,
паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток
архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО

245,9

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 на підтримку та розвиток
петриківського розпису – на розвиток української пісні

10,0

Реалізація державного інвестиційного проекту
Комплексна реставрація і пристосування ансамблю
Жовківського замку Державного історикоархітектурного заповідника у м. Жовкві

10,0

Реалізація державного інвестиційного проекту
Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі
Державного підприємства Харківський національний
академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка
систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції

7,6

Реалізація державного інвестиційного проекту
Реставрація з переплануванням горищних приміщень
в буд. № 5 на вул. Нижанківського під навчальні
приміщення Львівської національної музичної академії
ім. М. В. Лисенка в межах об'єму існуючого горища,
без зміни конфігурації даху

1 411,4
млн грн
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Забезпечення функціонування Українського культурного фонду,
у т.ч. здійснення Фондом заходів з підтримки регіонів
Сума на 2019 рік – 708,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 18 квітня 2018 р. № 414
zakon.rada.gov.ua/laws/show/414-2018-п
f Сторінка офіційного веб-сайту –
ucf.in.ua
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми є Мінкультури.
Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є бюджетна установа “Український культурний фонд” (далі - Фонд), що належить до сфери управління Мінкультури.
Фонд — державна установа, створена з метою сприяння розвитку національної культури та
мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного
культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у
світовий культурний простір.
Учасники програми: юридичні особи незалежно від форми власності, фізичні особи.
Напрями використання коштів: надання грантів юридичним особам незалежно від форми
власності, грантів та стипендій фізичним особам (далі - грантоотримувач) для:
f стимулювання розроблення інноваційних проектів;
f підтримки реалізації міжнародних проектів;
f сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання;
f підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців;
f популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі;
f підтримки культурних проектів української діаспори;
f задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном;
f підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва;
f сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, розвитку сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності, створенню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту;
f підтримки виробництва (створення) та розповсюдження документальних, просвітницьких, анімаційних, ігрових, телевізійних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), авторських фільмів та фільмів-дебютів,
телевистав;
f сприяння проведенню міжнародних і всеукраїнських фестивалів, конференцій, семінарів та інших культурно-мистецьких та інформаційних заходів.
Пропозиції щодо виду, умов та обсягів підтримки проектів подаються на погодження Дирекції Фонду відповідною експертною радою Фонду у визначеному Положенням порядку.
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Дирекція Фонду:
f визначає критерії відбору та затверджує за погодженням Наглядової ради Фонду порядок проведення конкурсного відбору проектів та моніторингу їх реалізації;
f визначає порядок створення і ведення реєстру проектів;
f погоджує пропозиції експертних рад Фонду щодо механізму, умов та обсягів підтримки
Фондом конкретних проектів;
f погоджує рішення експертних рад Фонду щодо підтримки Фондом реалізації проектів;
f подає для схвалення Наглядовій раді Фонду погоджені Дирекцією Фонду рішення експертних рад Фонду щодо підтримки Фондом реалізації проектів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат, встановлених законом про Державний бюджет
України на 1 січня відповідного року.
Фонд видає наказ, у якому зазначаються найменування проекта, його виконавець, строк і
місце реалізації, сума витрат на його реалізацію, порядок подання звітності.
Фондом з грантоотримувачем укладається відповідний договір про надання гранту.
Грантоотримувачем може бути особа, в якої відсутня заборгованість з виплати заробітної
плати та платежів до бюджету, яка своєчасно виконала свої зобов’язання перед Фондом у
попередні роки, має досвід реалізації відповідних проектів, підтвердила платоспроможність,
надала фінансовий план реалізації проекту.
Фінансування проектів може здійснюватися у повному обсязі за рахунок коштів Фонду. У разі
реалізації спільних проектів Фонд може виділяти кошти та здійснювати фінансування проектів у частині, визначеній Фондом.
Фонд здійснює фінансування проекту згідно з укладеними договорами шляхом перерахування коштів із свого рахунка на рахунки грантоотримувача, відкриті в установах банків.
Обов’язковою умовою завершення реалізації проекту за підтримки Фонду є публічне представлення результатів його реалізації, а також розміщення звіту про використання бюджетних коштів у рамках проекту на офіційному веб-сайті Фонду для відкритого доступу у формі
відкритих даних відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
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Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в
національних і державних заповідниках, здійснення
заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація,
інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури,
культури та світової спадщини ЮНЕСКО
Сума на 2019 рік – 429,9 млн грн.
Регламентується:
f Наказ Мінкультури від 27.02.2017 р. №8
zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0216-07
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми є Мінкультури.
Учасниками програми та розпорядниками коштів є бюджетні установи, віднесені до сфери
управління Мінкультури, та органи охорони культурної спадщини місцевого рівня, одержувачами бюджетних коштів – суб'єкти господарювання, громадські організації, що здійснюють
діяльність у сфері охорони культурної спадщини, уповноважені Мінкультури на здійснення
зазначених заходів.
Напрями використання коштів:
f здійснення обліку (виявлення, наукового вивчення, класифікації, державної реєстрації)
об'єктів культурної спадщини;
f інвентаризації, паспортизації об'єктів культурної спадщини;
f проведення дослідницьких робіт та розроблення документації, необхідної для внесення
об'єктів культурної спадщини до Списку всесвітньої культурної і природної спадщини
ЮНЕСКО;
f проведення робіт з реставрації, консервації, реабілітації, музеєфікації, ремонту пам'яток архітектури і пам'яток культурної спадщини з метою їх збереження, підтримання
належного технічного стану, відповідного використання та обслуговування, а також
розроблення необхідної науково-проектної та проектно-кошторисної документації;
f реалізацію державних програм з охорони культурної спадщини, інших заходів з охорони
культурної спадщини, визначених законодавством України;
f здійснення заходів з охорони культурної спадщини з метою забезпечення захисту, запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди об'єктам культурної спадщини (проведення
охоронно-пошукових експедицій на об'єктах культурної спадщини, визначення меж і режимів зон охорони пам'яток архітектури і пам'яток культурної спадщини, розроблення
планів організації території заповідників, науково-технічне та організаційне забезпечення дослідницьких робіт на об'єктах культурної спадщини з оприлюдненням їх результатів
шляхом проведення семінарів і конференцій, видання збірників і каталогів).
Бюджетні кошти використовуються згідно з переліком робіт та заходів з охорони культурної
спадщини, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток архітектури і пам'яток культурної спадщини, затвердженим відповідним наказом Мінкультури.
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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 на підтримку та розвиток петриківського розпису,
на розвиток української пісні
Сума на 2019 рік – 245,9 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 18.04.2018 р. № 338
zakon.rada.gov.ua/laws/show/338-2018-п
Головним розпорядником
Мінкультури.

коштів

та

відповідальним

виконавцем

програми

є

Учасниками програми та розпорядниками (одержувачами) коштів є бюджетні установи та
організації, віднесені до сфери управління Мінкультури, підприємства, установи, організації,
уповноважені на проведення заходів.
Напрями використання коштів:
f проведення загальнодержавних заходів, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та на виконання міжнародних договорів, заходів,
пов’язаних з реалізацією державної політики 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. Виконавцями заходів є підприємства, установи, організації, уповноважені на
проведення заходів;
f придбання творів образотворчого мистецтва для поповнення музейних фондів, придбання творів драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів, придбання творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних
театрів, придбання творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів концертних організацій та художніх (мистецьких) колективів. Одержувачами бюджетних коштів
є музеї, театри, художні (мистецькі) колективи та концертні організації, що належать до
сфери управління Мінкультури;
f створення нових вистав, концертних, хореографічних та циркових номерів (програм).
Одержувачами бюджетних коштів є театри, художні (мистецькі) колективи, концертні та
циркові організації, що належать до сфери управління Мінкультури;
f провадження гастрольної діяльності театрами, художніми (мистецькими) колективами, концертними та цирковими організаціями, що належать до сфери управління Мінкультури;
f тощо.
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НАПРЯМОК

РОЗВИТОК У СФЕРІ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
млн грн
5000,0

Субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров'я у сільській місцевості

1548,2

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»

922,6

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
створення оперативно-диспетчерських служб,
на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи
екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій,
Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м.Києві

150,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на придбання ангіографічного обладнання

12,5

Субвенція з державного бюджету районному бюджету
Валківського району Харківської області на придбання
комп’ютерного томографа для комунального закладу
охорони здоров’я «Валківська центральна районна лікарня»

7 633,3
млн грн
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Субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров’я у сільській місцевості
Сума на 2019 рік – 5000,0 млн грн. (у т.ч. перехідний залишок невикористаних коштів – 4000,0
млн грн)
Регламентується:
f Постанова КМУ від 06.12.2017 №983
zakon.rada.gov.ua/laws/show/983-2017-п
Головним розпорядником коштів і відповідальним виконавцем програми є Мінрегіон.
Учасники програми: органи місцевого самоврядування.
Напрями використання коштів на:
f реалізацію проектів будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, в тому числі виготовлення проектної документації) комунальних закладів охорони здоров’я у сільській місцевості з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні;
f придбання медичного обладнання;
f розвиток телекомунікаційної інфраструктури, включаючи забезпечення закладів охорони здоров’я широкосмуговим доступом до Інтернету, забезпечення сучасними технічними та інформаційно-програмними засобами для функціонування електронної
системи охорони здоров’я та телемедицини;
f забезпечення службовим житлом та службовим автотранспортом медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я, що працюють у сільській місцевості.
Порядок отримання коштів:
Облдержадміністрації подають Мінрегіону пропозиції щодо проектів та заходів, що фінансуються за рахунок субвенції, за встановленою Мінрегіоном формою.
Мінрегіон утворює комісію за участю представників МОЗ та інших зацікавлених сторін.
Мінрегіон формує перелік проектів та заходів, що фінансуються за рахунок субвенції, у розрізі областей та затверджує зазначений перелік за погодженням з МОЗ.
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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"
Сума на 2019 рік – 1548,2 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 27.05.2015 р. №350
zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-2015-п
Головним розпорядником субвенції є МОЗ.
Розпорядниками субвенції є:
f структурні підрозділи з питань охорони здоров’я Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Львівської, Полтавської і Рівненської облдержадміністрацій;
f структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства та будівництва
Волинської, Дніпропетровської та Рівненської облдержадміністрацій;
f виконавчий орган Вінницької міської ради.
Напрями використання коштів: виконання затвердженого МОЗ плану заходів з виконання
спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони
здоров’я на службі у людей".
Передача оборотних та необоротних активів, придбаних за субвенцією, здійснюється розпорядниками субвенції закладам охорони здоров’я за розпорядженням голови відповідної
облдержадміністрації у порядку, визначеному законодавством.
Розроблення проектної документації на проведення капітального ремонту, реконструкції та
будівництва об’єктів здійснюється за рахунок визначених відповідними обласними радами
та Вінницькою міською радою джерел фінансування, крім субвенції.
Замовник робіт з проведення капітального ремонту, реконструкції та капітального будівництва відповідних об’єктів забезпечує технічний нагляд за рахунок визначених відповідними
обласними радами та Вінницькою міською радою джерел фінансування, крім субвенції.
Після введення в експлуатацію об’єкта будівництва – Вінницького регіонального клінічного
лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології за рішенням Вінницької міської ради замовником здійснюється передача об’єкта на баланс установи, організації, органу
державної влади чи органу місцевого самоврядування, на балансі (у власності) яких перебуває об’єкт.
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Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на створення оперативно-диспетчерських служб,
на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи
екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій,
Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м.Києві
Сума на 2019 рік – 922,6 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 22.05.2019 р. № 425
zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-2019-п
Головним розпорядником субвенції є МОЗ.
Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети.
Напрями використання коштів: здійснення заходів щодо створення оперативно-диспетчерських служб, забезпечення центрів екстреної медичної допомоги спеціалізованим санітарним
транспортом екстреної медичної допомоги типів В та С у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві з метою виконання нормативів прибуття бригад
екстреної медичної допомоги, засобами оснащення для демонстрації та тренування у навчально-тренувальних відділах (центрах) підготовки центрів екстреної медичної допомоги у пілотних
регіонах та апаратно-програмними комплексами оперативно-диспетчерських служб центрів
екстреної медичної допомоги в рамках створення комплексного автоматизованого управління
системою екстреної медичної допомоги за регіонально-розподіленим принципом.
У разі необхідності закупівлі малоцінних необоротних матеріальних активів у межах заходів
щодо забезпечення центрів екстреної медичної допомоги засобами оснащення для демонстрації та тренування у навчально-тренувальних відділах (центрах) підготовки та апаратно-програмними комплексами оперативно-диспетчерських служб кошти, визначені розподілом субвенції як
видатки розвитку, можуть спрямовуватися на видатки споживання для такої закупівлі.
Умовами надання субвенції є:
f співфінансування заходів, що здійснюються за рахунок субвенції, з місцевих бюджетів на
рівні не менше ніж 25% їх вартості;
f наявність матеріально-технічної бази, у тому числі приміщення для навчально-тренувальних відділів (симуляційних центрів) та оперативно-диспетчерських служб у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві.
Спеціалізований санітарний транспорт екстреної медичної допомоги повинен відповідати ДСТУ
7032:2009 (EN 1789:2007) та ДСТУ 3849-99.
Устаткування спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги повинне
відповідати Примірному табелю (переліку) оснащення бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, затвердженому наказом МОЗ від 6 лютого 2014 р. № 101, а також вимогам Технічного
регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
2 жовтня 2013 р. № 753, Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754, Технічного
регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 755.
Розпорядники забезпечують технічне переоснащення та впровадження апаратно-програмного
комплексу мережі оперативно-диспетчерських служб.
МОЗ забезпечує погодження розподілу субвенції з Комітетом ВРУ з питань бюджету.

Розвиток у сфері охорони здоров'я

78

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на придбання ангіографічного обладнання
Сума на 2019 рік – 150,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 21.02.2017 №185
zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/185-2017-п
Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем програми є МОЗ.
Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети
відповідно до законодавства.
Напрями використання коштів: придбання ангіографічного обладнання.
Порядок використання коштів:
Закупівля обладнання за рахунок субвенції здійснюється на умовах співфінансування (з державного бюджету – не більше 50%, з місцевих бюджетів – не менше 50%).
МОЗ з урахуванням попередньо наданого обласними (Київською міською) держадміністраціями
погодження щодо закупівлі ангіографічного обладнання на умовах співфінансування з місцевих
бюджетів здійснює вибір адміністративно – територіальних одиниць за такими ознаками:
f відсутність в області ангіографічного обладнання;
f визначення багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування другого рівня в межах створеного госпітального округу, яка відповідає таким критеріям:
– обов’язкові критерії:
f наявність апаратури для проведення стандартної трансторакальної ехокардіографії з
цілодобовим доступом для проведення стандартних неінвазивних досліджень серця з
метою диференціальної діагностики та визначення показань до реперфузійної терапії у
пацієнтів, у яких захворювання виявлено на пізній стадії;
f наявність на базі лікарні кардіологічного відділення (не менш як 15-20 ліжок кардіологічних) з палатами реанімації та інтенсивної терапії (не менш як 5-7 ліжок інтенсивної
терапії) із відповідним оснащенням;
f досвід діагностики та лікування пацієнтів із симптомами гострих коронарних синдромів з елевацією і без елевації сегмента ST і пацієнтів з гострим інфарктом міокарда;
f достатня кількість медичного персоналу для забезпечення цілодобового прийому і лікування пацієнтів в умовах іонізуючого опромінення;
f наявність лабораторії з можливістю екстреного визначення основних біохімічних показників і специфічних кардіологічних тестів крові для підтвердження пошкодження кардіоміоцитів, диференціальної діагностики та динамічного спостереження за пацієнтами;
f можливість переводити (транспортувати) пацієнтів для реабілітації та відновлювального лікування в найближчі лікарні з кардіологічними ліжками з метою надання допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом;
– додаткові критерії:
f наявність відділення реабілітації для проведення відновлювального лікування пацієнтів
після перкутанної реперфузії і перенесеного гострого інфаркту міокарда;
f наявність кардіохірургічного відділення в одній лікарні з реперфузійним центром.
За результатами здійсненого вибору МОЗ подає Кабміну пропозиції щодо перерозподілу субвенції між бюджетами адміністративно-територіальних одиниць.
Перерозподіл загальних обсягів субвенції між місцевими бюджетами здійснюється Кабміном
за погодженням з Комітетом ВР України з питань бюджету.
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НАПРЯМОК

ІНШІ НАПРЯМИ
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
(У Т.Ч. ЦНАПИ)

млн грн
150,0

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

137,5

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

100,0

Державна підтримка будівництва (придбання)
доступного житла

557,6

77,5

Поповнення статутного капіталу державної
інноваційної фінансово-кредитної установи
(для забезпечення фінансової підтримки інноваційної
діяльності суб’єктів господарювання, залучення
інвестицій для розвитку секторів економіки тощо)

45,0

Реалізація державного інвестиційного проекту
"Реконструкція гідротехнічних споруд захисних
масивів дніпровських водосховищ"

25,0

Державна підтримка будівництва
шахти №10 "Нововолинська"

22,6

Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку,
викликані переміщенням осіб та поверненням комбатантів

млн грн

Інші напрями розвитку територій (у т.ч. ЦНАПи)
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Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням
функціонування центрів надання адміністративних послуг,
у тому числі послуг соціального характеру,
в форматі "Прозорий офіс"
Сума на 2019 рік – 150,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 11.10.2017 р. №778
zakon.rada.gov.ua/laws/show/779-2017-п
Головним розпорядником субвенції є Мінсоцполітики.
Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються за рішеннями відповідних
рад про такі бюджети.
Напрями використання коштів: спрямовується місцевим бюджетам згідно з переліком міст
обласного значення та об’єднаних територіальних громад, що мають намір створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг
соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" (далі – центри), на будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт приміщень для центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" (далі – будівництво).
Центри створюються з урахуванням вимог законодавства, нормативних вимог щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також за наявності:
f окремого приміщення з обладнаними робочими місцями для адміністраторів (фронтофіс) для прийому громадян;
f окремого приміщення для оброблення документів з обладнаними робочими місцями
для працівників (бек-офіс);
f рецепції;
f залу очікування (з розрахунку не менше ніж одне сидяче місце для очікування на одне
робоче місце адміністратора);
f туалетів для відвідувачів у приміщенні (фронт-офіс);
f системи електронного управління чергою;
f кімнати для дітей;
f архівного приміщення;
f кімнати для відпочинку (побутової кімнати), туалетів для персоналу у приміщенні
(бек-офіс);
f обладнаних робочих місць для адміністраторів (фронт-офіс) (робочого стола, стільця для
адміністратора, стільця для відвідувача, комп’ютера, принтера, сканера);
f обладнаних робочих місць для працівників (бек-офіс) (робочого стола, стільця для працівника, комп’ютера, принтера). ▶
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Порядок отримання коштів:
Будівництво центру здійснюється на умовах співфінансування за рахунок субвенції та власних
коштів відповідного місцевого бюджету (не менше ніж 10% загальної вартості будівництва).
Строк будівництва центру не може перевищувати 24 місяців з дня отримання субвенції розпорядником.
Для отримання субвенції місцева рада звертається до Мінсоцполітики із заявою, до якої
додається: рішення місцевої ради про створення центру та його будівництво; проект будівництва центру; письмовий звіт експертної організації за результатами експертизи проекту
будівництва центру.
Місцева рада може одночасно подати декілька проектів будівництва центрів, які вона має
намір створити на своїй території.
У заяві зазначаються:
f відомості про загальну вартість будівництва згідно з проектно-кошторисною документацією;
f пропозиції щодо частки співфінансування за рахунок субвенції у відсотках до загальної
вартості будівництва згідно з проектно-кошторисною документацією, загальної суми
субвенції та обсягів фінансування в поточному і наступному фінансових роках у межах
загальної суми субвенції.
Заяви розглядаються робочою групою, утвореною Мінсоцполітики. Рішення робочої групи
щодо надання або ненадання субвенції місцевому бюджету оформляється протоколом, витяг з якого подається Міністру соціальної політики та надсилається місцевій раді.
Кошти субвенції розподіляються між місцевими бюджетами на підставі рішень, прийнятих
робочою групою відповідно до вимог Порядку, затвердженого Постановою КМУ.
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Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику
населення, яке проживає на території зони спостереження
Сума на 2019 рік – 137,5 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 15.02.12 р. №91
zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/91-2012-п
Головним розпорядником коштів є Мінрегіон.
Учасники програми: органи місцевого самоврядування адміністративно-територіальних
одиниць, на територію яких поширюється зона спостереження атомних електростанцій державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".
Напрями використання коштів:
f реалізація проектів нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, в тому
числі виготовлення проектної документації, захисних споруд цивільного захисту, технічну інвентаризацію, яких проведено відповідно до законодавства;
f закупівля засобів індивідуального захисту органів дихання та препаратів стабільного
йоду;
f навчання населення користуванню об’єктами спеціальної соціальної інфраструктури та
засобами індивідуального захисту органів дихання;
f фінансування об’єктів спеціальної соціальної інфраструктури, у тому числі реалізація
проектів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту таких об’єктів,
зокрема навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, об’єктів житлово-комунального господарства, автомобільних доріг, систем
зв’язку.
Порядок отримання коштів:
Переліки відповідних об’єктів, засобів та препаратів формуються і затверджуються Мінрегіоном за пропозиціями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а переліки засобів індивідуального захисту органів дихання і захисних споруд цивільного захисту -також за погодженням з ДСНС.
Проекти будівництва подаються з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та маломобільних
груп населення, а також розробляються відповідно до державних будівельних норм та стандартів і повинні забезпечити комплексний підхід та максимальну енергоефективність від їх
реалізації.
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Державна підтримка будівництва
(придбання) доступного житла
Сума на 2019 рік – 100,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 10.10.2018 р. № 819
zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2018-п
Головним розпорядником коштів є Мінрегіон.
Одержувачами бюджетних коштів є Держмолодьжитло та його регіональні управління.
Учасники програми:
1. Громадяни, які перебувають на обліку, що потребують поліпшення житлових умов;
2. Громадяни, у яких відсутня на праві власності житлова площа;
3. Громадяни, які мають у власності житлову площу, що не перевищує 13,65 кв. метра;
4. Громадяни, внесені до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО, як такі що не мають
у власності іншої житлової нерухомості ніж та, що розташована на території, визначеній
тимчасово окупованою.
Держмолодьжитло укладає договори про взаємодію з банками щодо відкриття та обслуговування поточних рахунків для надання державної підтримки.
Мінрегіон здійснює розподіл бюджетних коштів між адміністративно-територіальними одиницями пропорційно чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні.
Одержувач бюджетних коштів подає Мінрегіону інформацію про кандидатів, які претендували на отримання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, та про
одержувачів державної підтримки, які у поточному році отримали таку державну підтримку
за регіонами із зазначенням категорій громадян, розміру державної підтримки та інформації
про об’єкт, що придбавається.
Порядок отримання коштів:
Державна підтримка надається шляхом:
f сплати за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету 30% або 50% вартості
нормативної площі доступного житла для відповідних категорій громадян. Громадянин
вносить на свій поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, кошти в обсязі
70 або 50% вартості нормативної площі доступного житла відповідно;
f одержувачі державної підтримки можуть отримувати кредит в банку для сплати частини вартості будівництва (придбання) доступного житла, що перевищує розмір державної підтримки, на умовах та у порядку, що визначені банком.
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Одержувачі державної підтримки самостійно обирають об’єкти, на будівництво яких можуть
спрямовуватися кошти державної підтримки, а також новозбудовані об’єкти.
Розгляд пропозицій щодо формування переліку осіб здійснюється комісією при Мінрегіоні.
Комісія за результатами розгляду наданої Держмолодьжитлом інформації про осіб, яким у
поточному році буде надана державна підтримка за регіонами із зазначенням категорій громадян, розміру державної підтримки та даних про об’єкт, що придбавається, схвалює перелік одержувачів та розмір державної підтримки, яка буде надана у поточному році.
Перелік одержувачів державної підтримки формується з урахуванням черговості звернення
кандидата з відповідною заявою до регіонального управління Держмолодьжитла.
Для отримання державної підтримки її одержувач подає регіональному управлінню Держмолодьжитла відповідні документи.
Після отримання повідомлення про надання державної підтримки одержувач звертається із
заявою до банку та відкриває на своє ім’я поточний рахунок.
Одержувач державної підтримки, регіональне управління Держмолодьжитла укладають договір про обслуговування коштів для будівництва (придбання) доступного житла, відповідно
до якого одержувач доручає регіональному управлінню Держмолодьжитла розпоряджатися
коштами на поточному рахунку, які складаються із суми вартості об’єкта фінансування та
суми винагороди (відшкодування), з метою будівництва (придбання) доступного житла. Сума
винагороди (відшкодування) Держмолодьжитлу за обслуговування коштів, становить 0,7%
розміру державної підтримки.
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Поповнення статутного капіталу державної
інноваційної фінансово-кредитної установи для
забезпечення фінансової підтримки інноваційної діяльності
Сума на 2019 рік – 77,5 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 15 червня 2000 р. № 979 "Питання Державної інноваційної фінансово-кредитної установи"
zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-2000-п
f Постанова КМУ від 30.05.2018 р. № 428 "Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для поповнення cтатутного капіталу
Державної інноваційної фінансово-кредитної установи для забезпечення статутної
діяльності"
zakon.rada.gov.ua/laws/show/428-2018-п
f Портал подачі проектів
www.sfii.gov.ua/потал-подачі-заявок
Головним розпорядником
Мінекономрозвитку.

коштів

та

відповідальним

виконавцем

програми

є

Бюджетні кошти спрямовуються на поповнення статутного капіталу Державної інноваційної
фінансово-кредитної установи (далі – Установа) для забезпечення досягнення мети її утворення та виконання основних завдань статутної діяльності Установи.
Установа утворена згідно із Законом України "Про інноваційну діяльність", належить до сфери
управління Мінекономрозвитку (далі – орган управління майном) та є державною установою.
Установа утворена з метою здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності, а також залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку реального сектору економіки, підвищення вітчизняного потенціалу з
експорту продукції, що виробляється на підприємствах галузей національної економіки, захисту та підтримки національного товаровиробника.
Установа взаємодіє з органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями України та іноземних держав.
Основними завданнями Установи є:
f організація на конкурсних засадах відбору інноваційних та інвестиційних проектів і
програм для їх фінансової підтримки;
f фінансування за рахунок власних та залучених коштів науково-технічних і маркетингових досліджень, конструкторсько-технологічних та інших проектних робіт, науково-технічного пошуку, а також інноваційних та інвестиційних проектів і програм, спрямованих
на впровадження у виробництво прогресивних науково-технічних розробок і технологій,
освоєння випуску нових видів продукції шляхом створення нових виробництв, передачі
обладнання, устаткування в оренду (лізинг) або придбання частки корпоративних прав
у статутному капіталі господарських організацій, які працюють за новітніми технологіями, надання відповідно до законодавства суб’єктам господарювання кредитів, їх інвестування, провадження спільної діяльності;
f фінансування заходів щодо розвитку інноваційної інфраструктури;
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f фінансування інноваційних та інвестиційних проектів і програм за рахунок коштів державного бюджету відповідно до пріоритетів інноваційного та інвестиційного розвитку
національної економіки;
f залучення коштів, у тому числі іноземних, надання гарантій для фінансування науково-технічних і маркетингових досліджень, конструкторсько-технологічних та інших
проектних робіт, науково-технічного пошуку, інноваційних та інвестиційних проектів і
програм;
f розроблення та здійснення комплексу заходів передінвестиційного характеру;
f супроводження інноваційних та інвестиційних проектів і програм, здійснення контролю
за ефективною їх реалізацією і цільовим використанням суб’єктами інноваційної діяльності наданих Установою коштів;
f налагодження співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, урядовими та неурядовими організаціями іноземних держав з питань залучення фінансових
ресурсів в економіку України і реалізація спільних інноваційних та інвестиційних проектів і програм;
f участь у розробленні та здійсненні комплексу заходів організаційного, фінансового, економічного і правового характеру з метою забезпечення розвитку підприємництва, підтримки малого та середнього бізнесу в науково-технічній та інноваційній діяльності.
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Реалізації державного інвестиційного проекту
"Реконструкція гідротехнічних споруд
захисних масивів дніпровських водосховищ"
Сума на 2019 рік – 45,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 08.06.2016 р. №361
zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-2016-п/sp:max100
Головним розпорядником коштів є Мінприроди.
Відповідальним виконавцем програми і розпорядником коштів нижчого рівня є Держводагентство.
Учасники програми: Дніпровське басейнове управління водних ресурсів.
Напрями використання коштів: реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ".
Порядок отримання коштів:
Держводагентство на підставі пропозицій та обґрунтувань Дніпровського басейнового управління водних ресурсів складає та з урахуванням планових показників розділу ІІ інвестиційного
проекту за погодженням з Мінприроди затверджує план заходів з реалізації інвестиційного
проекту. Копія плану заходів подається Мінфіну та Мінекономрозвитку.
Держводагентство доводить в установленому порядку у строки, визначені для затвердження кошторисів, Дніпровському басейновому управлінню водних ресурсів план заходів і обсяги їх фінансування.
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Державна підтримка будівництва шахти №10 "Нововолинська"
Сума на 2019 рік – 25,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 12.05.2015 р. №298
zakon.rada.gov.ua/laws/show/298-2015-п
Головним розпорядником коштів і відповідальним виконавцем програми є Міненерговугілля.
Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство "Дирекція по будівництву об’єктів", що виконує функції оперативно-розпорядчого замовника (забудовника) з нового будівництва шахти № 10 "Нововолинська".
Напрями використання коштів: для впровадження проекту будівництва шахти № 10 "Нововолинська" і спрямовуються на:
f реалізацію проекту капітального будівництва;
f виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах
Казначейства.
Бюджетні кошти спрямовуються державному підприємству на безповоротній основі.
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Пілотні заходи з реагування на проблем для розвитку,
викликані переміщенням осіб та поверненням комбатантів
Сума на 2019 рік – 22,6 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 28.03.2018 р. № 221
zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2018-п
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми є МТОТ.
Учасники програми: органи місцевого самоврядування.
Напрями використання коштів: спрямовуються на реалізацію субпроектів у рамках Проекту
з метою:
f поліпшення стану інфраструктури житла;
f розширення можливостей для пошуку роботи;
f розширення муніципальних послуг, включаючи послуги охорони здоров’я, соціальної та
психосоціальної допомоги;
f здійснення заходів із відродження територіальних громад та фінансування операційних витрат, пов’язаних із здійсненням заходів, передбачених Листом-угодою про Грант.
Порядок отримання коштів:
Використання бюджетних коштів здійснюється з дотриманням положень та умов Листа-угоди про Грант, Операційного посібника, угод про співпрацю, укладених у рамках Проекту для
забезпечення реалізації субпроектів.
Угоди про співпрацю укладаються МТОТ з ініціаторами субпроектів – органами місцевого
самоврядування разом з виконавцями субпроектів – структурними підрозділами виконавчих комітетів місцевих рад/комунальними установами місцевих рад/місцевих держадміністрацій, іншими підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території, на
яку поширюються повноваження органів місцевого самоврядування, де реалізуються відповідні субпроекти.
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НАПРЯМОК

РОЗВИТОК
ІНФРАСТРУКТУРИ

(СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ)
млн грн
717,7

Субвенція на проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних
та інших форм виховання

305,1

Субвенція на компенсації за жилі приміщення для сімей
осіб, визначених ЗУ «Про статус ветеранів війни...»,
осіб з інвалідністю І-ІІ групи, ін.

200,0

Субвенція на компенсації за жилі приміщення для сімей
учасників бойових дій на території інших держав

25,0

Субвенція на компенсації за жилі приміщення для
внутрішньо переміщених осіб, що брали участь в АТО

24,7

Субвенція на компенсації за жилі приміщення для сімей
осіб, визначених у а.14 п.1 статті 10 ЗУ «Про статус
ветеранів війни...», для осіб з інвалідністю, отриманою
під час Революції Гідності

10,0

Субвенція на реалізацію проекту "Житло для
внутрішньо-переміщених осіб"

1 282,5
млн грн
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Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
Сума на 2019 рік – 717,7 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 15.11.2017 р. №877
zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2017-п
Головним розпорядником субвенції та відповідальним за виконання програми є
Мінсоцполітики.
Учасники програми: органи місцевої влади міст обласного значення, районів та об’єднаних
територіальних громад
Напрями використання коштів:
f будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в тому числі дітей з інвалідністю;
f будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу;
f придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа, в тому числі дітей
з інвалідністю;
f виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво/капітальний ремонт/
реконструкцію малих групових будинків, будівництво житла для дитячих будинків сімейного типу.
Порядок отримання коштів:
Для прийняття рішень щодо визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію, за розпорядженням голови обласної, Київської міської держадміністрації утворюється відповідна комісія.
Районні, районні у м. Києві держадміністрації, виконавчі органи міських рад міст обласного
значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад протягом
десяти календарних днів подають комісії пропозиції щодо обсягу субвенції.
Комісія розглядає пропозиції і документи та приймає рішення стосовно розподілу субвенції
за напрямами та між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад та подає його обласній, Київській міській держадміністрації.
Обласні, Київська міська держадміністрації розподіляють субвенцію між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад
за напрямами та об’єктами відповідно до поданих комісією пропозицій.
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Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абз. 5-8
п. 1 ст. 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 РФ у Донецькій
та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених п. 11-14 ч. 2 ст. 7
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які
потребують поліпшення житлових умов
Сума на 2019 рік – 305,1 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 19.10.2016 р. № 719
zakon.rada.gov.ua/laws/show/719-2016-п
Головним розпорядником
Мінсоцполітики.

субвенції

та

відповідальним

виконавцем

програми

є

Розпорядниками коштів є: структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської держадміністрацій (далі – регіональні органи соціального захисту
населення); структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних
у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах рад (далі – районні
та міські органи соціального захисту населення).
Напрями використання коштів: виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному
ринку або на інвестування в об’єкти житлового будівництва сім’ям осіб, визначених абзацами
п’ятим-восьмим пункту 1 статті 10 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва
або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях,
та які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на обліку за місцем.
Порядок отримання коштів:
Розподіл субвенції між обласними бюджетами і міським бюджетом м. Києва здійснюється головним розпорядником на підставі інформації регіональних органів соціального захисту населення щодо потреби у наданні грошової компенсації за формою, яка подається Мінсоцполітики станом на 1 квітня поточного року.
Регіональні органи соціального захисту населення здійснюють розподіл субвенції між районними та міськими органами соціального захисту населення пропорційно потребі у наданні грошової компенсації, інформація щодо якої складена на підставі рішень комісій щодо розгляду
заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про
виплату грошової компенсації та подана станом на 1 квітня поточного року.
За поданням структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (крім м. Києва) рад, за рішенням виконавчого комітету міської, районної в місті (у
разі її створення) ради або за розпорядженням голови районної, районної в м. Києві держадміністрації утворюються комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали
безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації (далі – комісія).
Орган соціального захисту населення обстежує матеріально-побутові умови заявника та складає акт за формою, встановленою Мінсоцполітики, вносить до комісії подання про виплату
грошової компенсації.
Комісія приймає рішення щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації.
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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 абз. 1 п.1 ст.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 п. 7 ч. 2
ст.7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",
та які потребують поліпшення житлових умов
Сума на 2019 рік – 200,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 28.03.2018 р. № 214
zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2018-п
Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми є
Мінсоцполітики.
Розпорядниками коштів є: структурні підрозділи з питань соціального захисту населення
обласних, Київської міської держадміністрацій (далі – регіональні органи соціального захисту населення); структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах рад (далі –
районні та міські органи соціального захисту населення).
Напрями використання коштів: виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному
ринку або на інвестування в об’єкти житлового будівництва шляхом призначення і виплати
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених в 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, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у таких державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до Житлового кодексу
Української РСР.
Порядок отримання коштів:
Розподіл коштів субвенції між обласними бюджетами і міським бюджетом м. Києва проводиться головним розпорядником на підставі інформації регіональних органів соціального
захисту населення щодо потреби в наданні грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення станом на 1 березня поточного року за формою, яка подається до Мінсоцполітики.
Регіональні органи соціального захисту населення здійснюють розподіл субвенції між районними та міськими органами соціального захисту населення пропорційно потребі у наданні
грошової компенсації, інформація щодо якої складена на підставі рішень комісій щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю
про виплату грошової компенсації та надана станом на 1 квітня поточного року.
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За поданням структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, міських, районних у містах рад за рішенням виконавчого комітету міської, районної в місті (в разі її утворення) ради або за розпорядженням голови
районної, районної в м. Києві держадміністрації утворюються комісії щодо розгляду заяв
членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про виплату
грошової компенсації (далі – комісія).
Орган соціального захисту населення обстежує матеріально-побутові умови заявника та
складає акт за формою, встановленою Мінсоцполітики, та вносить комісії подання про виплату грошової компенсації. Комісія приймає рішення про призначення або про відмову в
призначенні грошової компенсації.
Право власності на нерухоме майно оформляється на заявника та членів його сім’ї, на яких
було розраховано розмір грошової компенсації.
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Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової
компенсації за належні для отримання жилого приміщення для ВПО, 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 РФ 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 п. 11-14 ч. 2 ст. 7 або учасниками бойових дій
відповідно до п. 19-20 ч. 1 ст. 6 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов
Сума на 2019 рік – 25,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 18.04.2018 р. № 280
zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/280-2018-п/print
Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми є
Мінсоцполітики.
Розпорядниками коштів є: структурні підрозділи з питань соціального захисту населення
обласних, Київської міської держадміністрацій (далі – регіональні органи соціального захисту населення); структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних,
районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах (крім
м. Києва) рад.
Напрями використання коштів: виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному
ринку нерухомості або на інвестування в об’єкти житлового будівництва шляхом призначення та виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення внутрішньо
переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України (далі – внутрішньо переміщені особи) 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 та які потребують поліпшення житлових умов та перебувають не менш як один
рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО за місцем фактичного проживання в
межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази
даних про ВПО за умови, що зміна місця проживання протягом року в межах однієї області не
призводить до збільшення розміру компенсації.
Порядок отримання коштів:
Розподіл субвенції між обласними бюджетами і міським бюджетом м. Києва проводиться
Мінсоцполітики на підставі інформації регіональних органів соціального захисту населення
щодо потреби в наданні грошової компенсації за формою, яка подається до Мінсоцполітики
станом на 1 березня поточного року.
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Для розгляду подання про виплату грошової компенсації утворюються комісії щодо розгляду
заяв ВПО (далі – комісія). До складу комісії входять представники виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, структурних підрозділів районних, районних
у м. Києві держадміністрацій з питань соціального захисту населення, економіки, фінансів,
квартирного обліку, капітального будівництва, громадських об’єднань ветеранів антитерористичної операції (за їх згодою).
Орган соціального захисту населення обстежує матеріально-побутові умови внутрішньо переміщеної особи та складає акт за формою, встановленою Мінсоцполітики, вносить до комісії подання про виплату грошової компенсації.
Комісія приймає рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації.
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Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб,
визначених у абз. 14 п. 1 ст.10 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали
особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших
ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності,
визначених п. 10 ч. 2 ст.7 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов
Сума на 2019 рік – 24,7 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 20.02.2019 р. № 206
zakon.rada.gov.ua/laws/show/206-2019-п
Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми є
Мінсоцполітики.
Розпорядниками коштів є: структурні підрозділи з питань соціального захисту населення
обласних та Київської міської держадміністрацій (далі – регіональні органи соціального захисту населення); структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних,
районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах рад.
Напрями використання коштів: виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному
ринку або на інвестування в об’єкти житлового будівництва для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в
Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону, та які потребують
поліпшення житлових умов і перебувають на обліку за місцем проживання.
Порядок отримання коштів:
Розподіл субвенції між обласними бюджетами і міським бюджетом м. Києва здійснюється
Мінсоцполітикою на підставі інформації регіональних органів соціального захисту населення
про потребу у наданні грошової компенсації за формою, яка подається Мінсоцполітики станом на 20 січня поточного року.
Регіональні органи соціального захисту населення пропорційно здійснюють розподіл субвенції між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах рад
відповідно до отриманої від них інформації про потребу в наданні грошової компенсації на
підставі рішень комісій щодо розгляду заяв членів сімей загиблих (померлих) та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації.
За поданням структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (крім м. Києва) рад, за рішенням виконавчого комітету міської, районної в
місті (у разі її утворення) ради або за розпорядженням голови районної, районної в м. Києві
держадміністрації утворюються комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих (померлих) та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації.
Комісія приймає рішення про призначення або про відмову в призначенні грошової компенсації.
Право власності на нерухоме майно оформляється на заявника та членів його сім’ї, на яких
було розраховано грошову компенсацію.
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Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на реалізацію проекту "Житло для внутрішньо-переміщених осіб"
Сума на 2019 рік – 10,0 млн грн.
Регламентується:
f Постанова КМУ від 4.10.2017 р. № 769
zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/769-2017-п
Головним розпорядником субвенції є МТОТ.
Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішенням відповідної місцевої
ради, а в разі її відсутності відповідної військово-цивільної адміністрації (далі – ВЦА).
Учасники програми: органи місцевого самоврядування, ВЦА.
Напрями використання коштів: здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали
негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, зокрема на:
f будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду комунальної власності, в тому числі об’єктів соціального призначення, для надання житлових
приміщень внутрішньо переміщеним особам;
f реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду комунальної власності
для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам;
f придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам;
f придбання обладнання і програмного забезпечення для оформлення та видачі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм для ЦНАП, розміщених в населених пунктах, що розташовані поблизу контрольних пунктів в’їзду/виїзду,
з метою спрощення доступу до отримання адміністративних послуг для населення, яке
проживає в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, та в окремих населених
пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження.
Умовами надання субвенції є:
f фінансування заходів, строк реалізації яких становить не більш ніж один рік;
f співфінансування заходів з місцевого бюджету в розмірі не менше 50%;
f наявність проектної документації, затвердженої відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи.
Виконавчі органи відповідних місцевих рад, а в разі їх відсутності відповідні ВЦА подають
переліки об'єктів і заходів, видатки на які здійснюватимуться за рахунок субвенції, на погодження до МТОТ.
Місцеві ради, а в разі їх відсутності відповідні ВЦА в місячний строк після погодження з МТОТ
забезпечують затвердження відповідних переліків об'єктів і заходів та подають МТОТ інформацію про затверджені місцевими бюджетами обсяги співфінансування та суми субвенції в розрізі кожного заходу.
На підставі зазначеної інформації МТОТ здійснює підготовку і внесення в установленому порядку на розгляд Кабміну відповідного проекту розподілу субвенції між місцевими бюджетами.
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Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні,
підзвітності та розвитку “U-LEAD з Європою“.
Програма спільно фінансується Європейським Союзом
членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.

та

його

країнами-

Мета: U-LEAD підтримує створення системи прозорого і підзвітного багаторівневого
врядування, яке задовольнятиме потреби громадян. Це передбачає посилення
спроможності ключових суб’єктів на національному, регіональному та місцевому
рівнях впроваджувати нову державну регіональну політику та реформу місцевого
самоврядування та територіальної організації влади, а також забезпечувати
покращення якості адміністративних послуг на місцевому рівні.
Два ключові напрямки діяльності U-LEAD:
Перший, за реалізацію якого відповідає GIZ, стосується передусім координації та
посилення спроможностей на вертикальному і горизонтальному рівнях на всій
території України – від рівня громад до районного, обласного та центрального рівнів;
Другий, за реалізацію якого відповідає Sida, передбачає створення ефективних центрів
надання адміністративних послуг (ЦНАП). При цьому основна увага приділяється
щойно об’єднаним громадам і роз’яснювальній роботі на національному рівні.

+38 044 581 38 41
info.rdproject@gopa.de
вул. Велика Житомирська 20, 3 поверх
м.Київ, Україна, 01001
www.gopa.de
www.u-lead.org.ua

