
1 Органи 

місцевого 

самоврядуван

ня

Стаття 34 Закон України "Про індустріальні парки" Звільнення від пайової участі у розвитку 

місцевої інфраструктури

Звільнення від пайової 

участі у розвитку 

місцевої 

інфраструктури

— Пільга Програма 

ДД

Місцеви

й 

бюджет

вся 

територі

я 

України

21.06.2012 Переробна 

промисловість, а 

також науково-

дослідна діяльність, 

діяльність у сфері 

інформації і 

телекомунікацій

Непові

домлен

а

2 Мінрегіон Пункт 1 та 4 статті 34 Закону України "Про індустріальні 

парки", стаття 241 Державний фонд регіонального 

розвитку Бюджетного кодексу України

— Отримання коштів з 

державного і місцевих 

бюджетів на 

облаштування 

індустріальних парків

— Цільове 

фінансування на 

безповоротній 

основі для 

облаштування 

індустріальних 

парків

Програма 

ДД

Держав

ний 

бюджет

вся 

територі

я 

України

— — Переробна 

промисловість, а 

також науково-

дослідна діяльність, 

діяльність у сфері 

інформації і 

телекомунікацій

Непові

домлен

а

— — — — —

3 Мінрегіон Пункт 4 статті 34 Закону України "Про індустріальні 

парки"

— Отримання 

безвідсоткових 

кредитів(позики) для 

облаштування 

індустріальних парків

— Безвідсоткові 

кредити (позики)

Програма 

ДД

Держав

ний 

бюджет

вся 

територі

я 

України

— — Переробна 

промисловість, а 

також науково-

дослідна діяльність, 

діяльність у сфері 

інформації і 

телекомунікацій

Непові

домлен

а

— — — — —

4 ДФС Частина 6 статті 287 Митного кодексу України — Звільнення від 

оподаткування митом 

устаткування, 

обладнання та 

комплектуючих до 

них, матеріалів, що не 

виробляються в 

Україні, які є 

підакцизними 

товарами та ввозяться 

ініціаторами, 

керуючими 

компаніями, 

суб'єктами 

господарювання для 

облаштування 

індустріальних парків

Податкова пільга Програма 

ДД

вся 

територі

я 

України

— — Переробна 

промисловість, а 

також науково-

дослідна діяльність, 

діяльність у сфері 

інформації і 

телекомунікацій

Непові

домлен

а

— — — — —

5 Мінекономро

звитку 

Пункти 229.6,   229.7 статті 229 Податкового кодексу 

України; постанова Кабінету Міністрів України від 

04.03.2013 №158 "Про затвердження переліків 

підприємств, які отримують або ввозять на митну 

територію України речовини, що використовуються як 

компоненти моторних палив, для використання як 

сировини для виробництва в хімічній промисловості та 

річних обсягів квот на відвантаження або ввезення таких 

речовин"

Звільнення від оподаткування акцизним 

податком

Збільшення 

конкурентоздатності 

продукції

Збереження 

вітчизняного 

виробництва 

продукції

Податкова пільга Програма 

ДД

вся 

територі

я 

України

04.03.2013 щорічна Хімічна 

промисловість

Непові

домлен

а

дані ДФС 34 —

Надана  сума ДД 

(грн) у 2017 році 

Трива-

лість 

програми 

ДД / індиві-

дуальної 

ДД Дата 

початку дії  

Трива-лість 

програми 

ДД / індиві-

дуальної 

ДД  Дата 

закінчен-ня 

дії 

                                    Додаток 1

                                    до Річного звіту  

Інформація  від центральних органів виконавчої влади щодо наданої  у 2017 році державної підтримки

№
Назва 

надавача ДД
Правові підстави, на яких надається ДД

Запла-нована 

сума ДД (грн) 
Галузь* 

Стату

с 

заходу 

ДД  

Ціль ДД 
Вторинна ціль  

ДД
Назва програми ДД / індивідуальної ДД Форма ДД Регіон  

Номе

р та 

дата 

ріше

ння 

Коміт

ету

Отримувачі ДД 

Суб'єкти малого 

С
у

б
'є

к
т
и

 в
ел

и
к

о
г
о

 

п
ід

п
р

и
єм

н
и

ц
т
в

а

С
у

б
'є

к
т
и

 с
ер

ед
н

ь
о

г
о

 

п
ід

п
р

и
єм

н
и

ц
т
в

а
 

фізич

ні 

особи

юридичні 

особи

Тип ДД: 

програма 

ДД / 

індиві-

дуальна 

ДД

Джере-

ло 

фінансу-

вання 
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6 Мінекономро

звитку 

Пункти 229.2, 229.3 статті 229 Податкового кодексу 

України; постанова Кабінету Міністрів України від 

26.04.2017 №299 "Про отримання вироблених в Україні, 

ввезення в Україну легких та важких дистилятів, 

скрапленого газу і бутану для використання як сировини 

для виробництва етилену"

Звільнення від оподаткування акцизним 

податком

Збільшення 

конкурентоздатності 

продукції

Збереження 

вітчизняного 

виробництва 

продукції

Податкова пільга Програма 

ДД

вся 

територі

я 

України

26.04.2017 щорічна Хімічна 

промисловість

Непові

домлен

а

дані ДФС 1 — — — —

7 Мінекономро

звитку 

Пункти 229.4  229.5 статті 229 Податкового кодексу 

України;

постанова Кабінету Міністрів України від 

18.12.2017№ 981 "Про затвердження переліку 

підприємств, які отримують або ввозять на митну 

територію України нафтопродукти для використання як 

сировини для виробництва у хімічній промисловості, та 

річних обсягів квот на відвантаження або ввезення 

нафтопродуктів"

Звільнення від оподаткування акцизним 

податком

Збільшення 

конкурентоздатності 

продукції

Збереження 

вітчизняного 

виробництва 

продукції

Податкова пільга Програма 

ДД

— вся 

територі

я 

України

18.12.2017 щорічна Хімічна 

промисловість

Непові

домлен

а

дані ДФС — 8 —

8  

Мінекономро

звитку

Пункт 23 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу 

України;

постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 р. 

№15  "Про затвердження переліків відходів та брухту 

чорних і кольорових металів, операції з постачання яких, 

зокрема операції з імпорту, тимчасово, до 1 січня 2019 

року, звільняються від обкладення податком на додану 

вартість" 

Звільнення від оподаткування податком на 

додану вартість операцій з постачання 

відходів та брухту чорних і кольорових 

металів 

Створення умов для 

ефективної роботи 

металургійних 

підприємств

Податкова пільга Програма 

ДД

— вся 

територі

я 

України

12.02.2011 01.01.2019 Металургійна, 

брухтозаготівельна

Непові

домлен

а

дані ДФС металургійн

і

брухт

озаго

тівель

ні

—

9 Мінекономро

звитку 

Пункт 41 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу 

України;

постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 

№635 "Про затвердження Порядку та обсягів ввезення на 

митну територію України товарів суб'єктами 

літакобудування зі звільненням від сплати ввізного мита 

та податку на додану вартість"

Звільнення від оподаткування податком на 

додану вартість

Створення 

сприятливих умов для 

поповнення обігових 

коштів авіаційних 

підприємств та 

зміцнення їх 

економічного 

потенціалу

Допомога 

суб'єктам 

літакобудування, 

що підпадають 

під дію норм 

статті 2 Закону 

України від 

12.07.2001, 

№2660-III "Про 

розвиток 

літакобудівної 

промисловості" і 

здійснюють 

розробку та/або 

виготовлення з 

кінцевим 

складанням 

літальних 

апаратів та 

двигунів до них"

Податкова пільга Програма 

ДД

— вся 

територі

я 

України

09.08.2017 31.12.2024 Авіабудування Непові

домлен

а

дані ДФС 39 —

10 Мінекономро

звитку 

Підпункт 13 пункту 4 розділу ХХІ Митного кодексу 

України;

постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 

№635 "Про затвердження Порядку та обсягів ввезення на 

митну територію України товарів суб'єктами 

літакобудування зі звільненням від сплати ввізного мита 

та податку на додану вартість"

Звільнення від сплати ввізного мита Створення 

сприятливих умов для 

поповнення обігових 

коштів авіаційних 

підприємств та 

зміцнення їх 

економічного 

потенціалу

Допомога 

суб'єктам 

літакобудування, 

що підпадають 

під дію норм 

статті 2 Закону 

України від 

12.07.2001, 

№2660-III "Про 

розвиток 

літакобудівної 

промисловості" і 

здійснюють 

розробку та/або 

виготовлення з 

кінцевим 

складанням 

літальних 

апаратів та 

двигунів до них"

Податкова пільга Програма 

ДД

— вся 

територі

я 

України

09.08.2017 31.12.2024 Авіабудування Непові

домлен

а

дані ДФС 39 —
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11 Мінекономро

звитку 

Пункт 41 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу 

України;

постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 

№405 "Про затвердження переліку суб'єктів 

літакобудування, щодо яких запроваджуються тимчасові 

заходи державної підтримки"

Звільнення від оподаткування прибутку 

підприємства

Створення 

сприятливих умов для 

поповнення обігових 

коштів авіаційних 

підприємств та 

зміцнення їх 

економічного 

потенціалу

Допомога 

суб'єктам 

літакобудування, 

що підпадають 

під дію норм 

статті 2 Закону 

України від 

12.07.2001, 

№2660-III "Про 

розвиток 

літакобудівної 

промисловості" і 

здійснюють 

розробку та/або 

виготовлення з 

кінцевим 

складанням 

літальних 

апаратів та 

двигунів до них"

Податкова пільга Програма 

ДД

— вся 

територі

я 

України

12.01.2017 31.12.2024 Авіабудування Непові

домлен

а

дані ДФС 39 —

12 Мінекономро

звитку 

Митний кодекс України;

постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2005 

№1031 "Про затвердження Порядку визначення товарів, 

що ввозяться на митну територію України для 

використання у промисловому виробництві моторних 

транспортних засобів"

Звільнення від сплати ввізного мита Створення 

сприятливих умов для 

розвитку виробництва 

моторних 

транспортних засобів, 

підвищення 

конкурентоспроможно

сті

Податкова пільга Програма 

ДД

— вся 

територі

я 

України

01.01.2017 щорічна Автомобілебудуван

ня

Непові

домлен

а

дані ДФС 6 —

13 Мінекономро

звитку 

Закон України від 16.11.1992 №2782-ХII "Про друковані 

засоби масової інформації (пресу) в Україні";

статті 3-4 Закону України від 23.09.1997 року №540/97-

ВР "Про державну підтримку засобів масової інформації 

та соціальний захист журналістів"; Закон України "Про 

Державний бюджет України на 2017 рік"

Фінансова підтримка видань з 

економічних питань

Лібералізація умов 

ведення бізнесу, 

зокрема в частині 

надання об’єктивної 

та достовірної 

інформації про 

економічне життя 

України

— Пряме державне 

фінансування

Індивідуал

ьна ДД

Держав

ний 

бюджет

Київська 

область

01.01.2002 31.12.2018 Видання журналів і 

періодичних видань

Непові

домлен

а

748 400,00 748 400,00 — — — Редакція 

журналу 

"Економіка 

України"

—

14 Мінекономро

звитку 

Розпорядження Президента України від 08.11.2001 №301 

"Про організацію завершення будівництва Криворізького 

гірничо-збагачувального комбінату окислених руд";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

01.11.2003 №661-р "Деякі організаційні питання щодо 

подальшого будівництва Криворізького гірничо-

збагачувального комбінату окислених руд"

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 

№324 "Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для забезпечення 

життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального 

комбінату окислених руд"

Забезпечення життєдіяльності 

Криворізького гірничо-збагачувального 

комбінату окислених руд

Забезпечення 

послідовності та 

збалансованості 

економічних 

перетворень та 

перехід до нової 

моделі управління 

державним сектором 

економіки

— Пряме державне 

фінансування

Індивідуал

ьна ДД

Держав

ний 

бюджет

Кіровогр

адська 

область

01.01.2003 — — Непові

домлен

а

23 850 000,00 23 850 000,00 — Державне 

підприємство 

"Дирекція 

Криворізького 

гірничо-

збагачувальног

о комбінату 

окислених руд

— — —

15 Мінекономро

звитку 

Стаття 28 Закону України "Про метрологію та 

метрологічну діяльність";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 

рік";

постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 

№1041 "Про затвердження Програми розвитку еталонної 

бази на 2018-2022 роки";

постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 

№330 "Про визначення наукових метрологічних центрів"

Збереження та функціонування 

національної еталонної бази, забезпечення 

функціонування служб, прикладні наукові і 

науково-технічні розробки, виконання 

робіт за державними цільовими 

програмами і державним замовленням у 

сфері стандартизації, метрології та 

еталонної бази, гармонізація національних 

стандартів з міжнародними та 

європейськими, підготовка наукових 

кадрів у сфері економічного розвитку 

(КПКВК 1201220)

Розвиток 

метрологічної системи 

України і

Забезпечення 

функціонування 

та 

вдосконалення 

національної 

еталонної бази 

та лінійно-

геодезичного 

полігону, що 

становить 

національне 

надбання

Пряме державне 

фінансування

Індивідуал

ьна ДД

Держав

ний 

бюджет

вся 

територі

я 

України

01.02.2017 31.12.2017 Метрологія та 

метрологічна 

діяльність

Непові

домлен

а

12 324 300,00 12 324 300,00 — ННЦ "Інститут 

метрології"

— — —
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16 Мінекономро

звитку 

Стаття 28 Закону України "Про метрологію та 

метрологічну діяльність";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 

рік";

постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 

№1041 "Про затвердження Програми розвитку еталонної 

бази на 2018-2022 роки";

постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 

№330 "Про визначення наукових метрологічних центрів"

Збереження та функціонування 

національної еталонної бази, забезпечення 

функціонування служб, прикладні наукові і 

науково-технічні розробки, виконання 

робіт за державними цільовими 

програмами і державним замовленням у 

сфері стандартизації, метрології та 

еталонної бази, гармонізація національних 

стандартів з міжнародними та 

європейськими, підготовка наукових 

кадрів у сфері економічного розвитку 

(КПКВК 1201220)

Розвиток 

метрологічної системи 

України і

Забезпечення 

функціонування 

та 

вдосконалення 

національної 

еталонної бази 

та лінійно-

геодезичного 

полігону, що 

становить 

національне 

надбання

Пряме державне 

фінансування

Індивідуал

ьна ДД

Держав

ний 

бюджет

вся 

територі

я 

України

01.02.2017 31.12.2017 Метрологія та 

метрологічна 

діяльність

Непові

домлен

а

3 900 900,00 3 900 868,00 — ДП 

"Укрметртест-

стандарт",

— — —

17 Мінекономро

звитку 

Стаття 28 Закону України "Про метрологію та 

метрологічну діяльність";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 

рік";

постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 

№1041 "Про затвердження Програми розвитку еталонної 

бази на 2018-2022 роки";

постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 

№330 "Про визначення наукових метрологічних центрів"

Збереження та функціонування 

національної еталонної бази, забезпечення 

функціонування служб, прикладні наукові і 

науково-технічні розробки, виконання 

робіт за державними цільовими 

програмами і державним замовленням у 

сфері стандартизації, метрології та 

еталонної бази, гармонізація національних 

стандартів з міжнародними та 

європейськими, підготовка наукових 

кадрів у сфері економічного розвитку 

(КПКВК 1201220)

Розвиток 

метрологічної системи 

України і

Забезпечення 

функціонування 

та 

вдосконалення 

національної 

еталонної бази 

та лінійно-

геодезичного 

полігону, що 

становить 

національне 

надбання

Пряме державне 

фінансування

Індивідуал

ьна ДД

Держав

ний 

бюджет

вся 

територі

я 

України

01.02.2017 31.12.2017 Метрологія та 

метрологічна 

діяльність

Непові

домлен

а

2 165 500,00 2 068 981,00 — ДП НДІ 

"Система", 

— — —

18 Мінекономро

звитку 

Стаття 28 Закону України "Про метрологію та 

метрологічну діяльність";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 

рік";

постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 

№1041 "Про затвердження Програми розвитку еталонної 

бази на 2018-2022 роки";

постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 

№330 "Про визначення наукових метрологічних центрів"

Збереження та функціонування 

національної еталонної бази, забезпечення 

функціонування служб, прикладні наукові і 

науково-технічні розробки, виконання 

робіт за державними цільовими 

програмами і державним замовленням у 

сфері стандартизації, метрології та 

еталонної бази, гармонізація національних 

стандартів з міжнародними та 

європейськими, підготовка наукових 

кадрів у сфері економічного розвитку 

(КПКВК 1201220)

Розвиток 

метрологічної системи 

України і

Забезпечення 

функціонування 

та 

вдосконалення 

національної 

еталонної бази 

та лінійно-

геодезичного 

полігону, що 

становить 

національне 

надбання

Пряме державне 

фінансування

Індивідуал

ьна ДД

Держав

ний 

бюджет

вся 

територі

я 

України

01.02.2017 31.12.2017 Метрологія та 

метрологічна 

діяльність

Непові

домлен

а

2 235 000,00 2 233 632,00 — ДП "Івано-

Франківськста

ндартметрологі

я"

— — —

19 Мінекономро

звитку 

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017

рік";

Закон України "Про наукову і науково-технічну

діяльність";

Закон України "Про стандартизацію";

постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011

№1009 "Про затвердження Порядку використання коштів,

передбачених у державному бюджеті для гармонізації

національних стандартів з міжнародними та

європейськими";

розпорядження Кабінету Міністрів України від

26.11.2014 

№1163 "Про визначення державного підприємства, яке

виконує функції національного органу стандартизації", 

наказ Мінекономрозвитку від 28.02.2017 

№277/304 "Про затвердження паспорту бюджетної

програми на 2017 рік";

наказ Мінекономрозвитку від 13.03.2017 

№356 

"Про затвердження планів науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України у сфері стандартизації та

метрології на 2017 рік".

Збереження та функціонування

національної еталонної бази, забезпечення

функціонування служб, прикладні наукові і

науково-технічні розробки, виконання

робіт за державними цільовими

програмами і державним замовленням у

сфері стандартизації, метрології та

еталонної бази, гармонізація національних

стандартів з міжнародними та

європейськими, підготовка наукових

кадрів у сфері економічного розвитку

(КПКВК 1201220)

Удосконалення 

національної системи

стандартизації 

відповідно до Угоди

про асоціацію між

Україною та ЄС

Забезпечення 

впровадження в

Україні 

міжнародних та

європейських 

стандартів 

Пряме державне

фінансування

Індивідуал

ьна ДД

Держав

ний 

бюджет

Київська 

область

01.02.2017 31.12.2017 Стандартизація Непові

домлен

а

16 068 550,00 13 678 342,00 — ДП 

"УкрНДНЦ"

— — —

20 Мінекономро

звитку 

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017

рік"; Закони України "Про наукову і науково-технічну

діяльність"; Закони України "Про вищу освіту";

постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №

511 "Про державне замовлення на підготовку фахівців,

наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017

році";

наказ Мінекономрозвитку від 29.12.2017 № 1932 "Деякі

питання державного замовлення у 2017 році"

Збереження та функціонування

національної еталонної бази, забезпечення

функціонування служб, прикладні наукові і

науково-технічні розробки, виконання

робіт за державними цільовими

програмами і державним замовленням у

сфері стандартизації, метрології та

еталонної бази, гармонізація національних

стандартів з міжнародними та

європейськими, підготовка наукових

кадрів у сфері економічного розвитку

(КПКВК 1201220)

Виконання 

державного 

замовлення на

підготовку наукових і

науково-педагогічних 

кадрів

— Пряме державне

фінансування

Індивідуал

ьна ДД

Держав

ний 

бюджет 

України

Київська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Наукова діяльність Непові

домлен

а

427 350,00 327 519,00 — — — Державна 

організація 

"Державний 

науково- 

дослідний 

інститут 

інформатиза

ції та 

моделюванн

я економіки"

—
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21 Мінекономро

звитку 

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017

рік"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від

28.10.2015 № 1118 “Про реорганізацію Науково-

дослідного економічного інституту”$ наказ

Мінекономрозвитку від 23.11.2015 №1489 “Про

реорганізацію Науково-дослідного економічного

інституту шляхом його перетворення”.

Збереження та функціонування

національної еталонної бази, забезпечення

функціонування служб, прикладні наукові і

науково-технічні розробки, виконання

робіт за державними цільовими

програмами і державним замовленням у

сфері стандартизації, метрології та

еталонної бази, гармонізація національних

стандартів з міжнародними та

європейськими, підготовка наукових

кадрів у сфері економічного розвитку

(КПКВК 1201220)

Реорганізація науково-

дослідного 

економічного 

інституту.

— Пряме державне

фінансування

Індивідуал

ьна ДД

Держав

ний 

бюджет

Київська 

область

01.01.2017 31.12.2017 Наукова діяльність Непові

домлен

а

1 000 000,00 998 486,00 — — — — —

22 Мінекономро

звитку 

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017

рік";

Закон України "Про наукову і науково-технічну

діяльність";

Закон України "Про стандартизацію";

розпорядження Кабінету Міністрів України від

26.11.2014 №1163 "Про визначення державного

підприємства, яке виконує функції національного органу

стандартизації";

постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2010

№888 “Питання виконання Угоди про фінансування

програми “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення

технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та

Європейським Союзом”;

наказ Мінекономрозвитку від 19.11.2012 №1303 "Про

затвердження Плану заходів, що здійснюються за рахунок

коштів за бюджетною програмою 1201440 "Виконання

програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення

технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та

Європейським Союзом" та отриманих від Європейського

Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування

програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення

технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та

Європейським Союзом" (у редакції наказу

Мінекономрозвитку від 12.09.2017 №1321);

спільний наказ Мінекономрозвитку та Мінфіну від

21.07.2017 №1077/653 "Про затвердження паспорта

бюджетної програми на 2017 рік";

наказ Мінекономрозвитку від 05.10.2017 №1461 "Про 

Виконання програми 

"Сприяння взаємній торгівлі шляхом

усунення технічних бар’єрів у торгівлі між

Україною та Європейським Союзом"

(КПКВК

1201440)

Реформування, 

розвиток та

гармонізація 

національної системи

технічного 

регулювання 

відповідно до

міжнародних та

європейських 

стандартів

Створення 

повнотекстової 

електронної 

бази 

національних 

стандартів та

забезпечення 

доступу до неї

користувачів 

національних 

стандартів, 

прийняття 

національних 

стандартів, 

гармонізованих 

з міжнародними

та 

європейськими 

стандартами

Пряме державне

фінансування

Індивідуал

ьна ДД

Держав

ний 

бюджет

Київська 

область

01.08.2017 31.12.2017 Стандартизація Непові

домлен

а

25 731 258,00 12 928 852,00 — ДП 

"УкрНДНЦ"

— — —

23 Мінекономро

звитку 

—//— —//— —//— Придбання, 

оновлення і

модернізація 

засобів та

обладнання 

випробувальних, 

калібрувальних, 

вимірювальних і

повірочних 

лабораторій, 

удосконалення 

державних 

первинних 

еталонів

Пряме державне

фінансування

Індивідуал

ьна ДД

Держав

ний 

бюджет

вся 

територі

я 

України

01.08.2017 31.12.2017 Непові

домлен

а

39 823 812,00 28 522 510,00 — ННЦ "Інститут 

метрології"

  

— — —

24 Мінекономро

звитку 

—//— —//— —//— —//— Індивідуал

ьна ДД

Держав

ний 

бюджет

вся 

територі

я 

України

01.08.2017 31.12.2017 Непові

домлен

а

55 815 416,00 34 663 588,00 — ДП 

"Укрметртестс

тандарт"

— — —

25 Мінекономро

звитку 

—//— —//— —//— —//— Індивідуал

ьна ДД

Держав

ний 

бюджет

вся 

територі

я 

України

01.08.2017 31.12.2017 Непові

домлен

а

17 536 730,00 16 635 588,00 — ДП НДІ 

"Система" 

— — —

26 Мінекономро

звитку 

—//— —//— —//— —//— Індивідуал

ьна ДД

Держав

ний 

бюджет

вся 

територі

я 

України

01.08.2017 31.12.2017 Непові

домлен

а

15 794 000,00 15 617 673,00 — ДП "Івано-

Франківськста

ндартметрологі

я"

— — —

27 Мінекономро

звитку 

—//— —//— —//— —//— Індивідуал

ьна ДД

Держав

ний 

бюджет

вся 

територі

я 

України

01.08.2017 31.12.2017 Непові

домлен

а

10 253 500,00 9 051 340,00 — ДП 

"Полтавастанда

ртметрологія"

— — —

28 Мінекономро

звитку 

—//— —//— —//— —//— Індивідуал

ьна ДД

Держав

ний 

бюджет

вся 

територі

я 

України

01.08.2017 31.12.2017 Непові

домлен

а

1 910 000,00 0,00 — ДП 

"Одесастандарт

метрологія"

— — —
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29 Мінекономро

звитку 

—//— —//— —//— —//— Індивідуал

ьна ДД

Держав

ний 

бюджет

вся 

територі

я 

України

01.08.2017 31.12.2017 Непові

домлен

а

12 311 000,00 12 158 609,00 — ДП 

"Черкасистанда

ртметрологія"

— — —

30 Мінекономро

звитку 

—//— —//— —//— —//— Індивідуал

ьна ДД

Держав

ний 

бюджет

вся 

територі

я 

України

01.08.2017 31.12.2017 Непові

домлен

а

10 806 856,00 3 200 860,00 — ДП 

"Кривбасстанд

артметрологія"

— — —

31 Мінекономро

звитку 

—//— —//— —//— —//— Індивідуал

ьна ДД

Держав

ний 

бюджет

вся 

територі

я 

України

01.08.2017 31.12.2017 Непові

домлен

а

39 028 800,00 27 530 906,00 — ДП 

"Харківстандар

тметрологія"

— — —

32 Мінекономро

звитку 

—//— —//— —//— —//— Індивідуал

ьна ДД

Держав

ний 

бюджет

вся 

територі

я 

України

01.08.2017 31.12.2017 Непові

домлен

а

13 670 000,00 13 218 865,00 — ДП 

"Київоблстанда

ртметрологія"

— — —

33 Мінекономро

звитку 

—//— —//— —//— —//— Індивідуал

ьна ДД

Держав

ний 

бюджет

вся 

територі

я 

України

01.08.2017 31.12.2017 Непові

домлен

а

6 849 500,00 6 260 711,00 — ДП 

"Дніпростандар

тметрологія"

— — —

34 Мінекономро

звитку 

—//— —//— —//— Модернізація 

інформаційної 

системи 

Національного 

агентства з 

акредитації 

(інформатизація

)

Індивідуал

ьна ДД

Держав

ний 

бюджет

вся 

територі

я 

України

01.08.2017 31.12.2017 Непові

домлен

а

2 652 742,00 1 520 378,00 — Національне 

агентство з 

акредитації 

України 

(НААУ)

— — —

35 Мінекономро

звитку 

—//— —//— —//— —//— Індивідуал

ьна ДД

Держав

ний 

бюджет

вся 

територі

я 

України

01.08.2017 31.12.2017 Непові

домлен

а

3 593 351,00 3 588 000,00 — ДП "Науково-

технічний 

центр 

"Станкосерт"

— — —

36 Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України

1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2017 рік", Відомості Верховна 

Рада (ВВР), 2017, № 36, ст.,377),  ст. 19 Закону України "Про 

охорону праці" від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ; пункт 2 

протоколу Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 49, 

висновок Урядової комісії за результатами розслідування 

причин виникнення надзвичайної ситуації, що склалася 2 

березня 2017 р. у с. Глухів Сокальського району Львівської 

області на відокремленому підрозділі “Шахта “Степова” 

державного підприємства “Львіввугілля”,  постанова Кабінету 

Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 398 "Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для охорони праці та підвищення 

техніки безпеки на вугледобувних підприємствах" (зі 

змінами).

 

КПКВК 1101160 «Заходи  з охорони праці та 

підвищення техніки безпеки на вугледобувних 

підприємствах"

Розв’язання соціальних 

та економічних проблем 

загальнонаціонального 

характеру

Виконання Закону 

України "Про 

охорону праці" у 

частині 

забезпечення 

працівників 

державних 

вугледобувних 

підприємств  

засобами  

колективного та 

індивідуального 

захисту

Субсидії 

та поточні 

трансфер-

ти підпри-

ємствам 

(устано-

вам, орга-

нізаціям)

Програма 

ДД

Державн

ий 

бюджет

Донецька 

обл.:

м.Вуглед

ар,

м.Мирног

рад,

м.Селидо

ве,

м.Торець

к.

Луганськ

а обл.:

м.Гірське

,

м.Лисича

нськ.

м. Сокаль 

Львівсько

ї обл. 

м.Новово

линськ 

Волинськ

ої обл.

01.01.2005 безстроково Вугільна Повідо

млена

100 000,0 100 000,0 ДП "Шахта 

ім. М.С. 

Сургая"

ДП "Ш/у 

"Південнодо

нбаське №1"

ДП 

"Мирноградв

угілля"

ДП 

"Селидіввугі

лля"

ДП 

"Торецьквугі

лля"

ДП 

"Первомайсь

квугілля"

ПАТ 

"Лисичанськ

вугілля"

ДП 

"Львіввугілл

я"

ДП 

"Волиньвугіл

ля"37 Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України

Закон України від 21.12.2016 № 1801-VIII «Про Державний 

бюджет України на 2017 рік», Голос України від 27.12.2016 № 

248, Офіційний вісник України від 30.12.2016 2016 р., № 101, 

стор. 19, стаття 3291, код акту 84387/2016, Урядовий кур’єр 

від 31.12.2016 № 249, Відомості Верховної Ради України від 

20.01.2017 2017 р., № 3, стор. 5, стаття 31; розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 715 "Про 

перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству енергетики та вугільної 

промисловості на 2017 рік", Урядовий кур'єр  від 13.10.2017 № 

193; розпорядження  Кабінету Міністрів України від 

18.12.2017 № 920 "Про перерозподіл деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики 

та вугільної промисловості на 2017 рік", Урядовий кур'єр, 

2017, 12, 20.12.2017 N 240;

КПКВК 1101530 «Державна підтримка 

будівництва шахти № 10 «Нововолинська»

Виконання 

загальнодержавних 

програм розвитку або 

розв’язання соціальних 

та економічних проблем 

загальнонаціонального 

характеру

Забезпечення 

соціально-

економічного 

розвитку регіону, 

збільшення 

видобутку вугілля 

у Волинській 

області.

Капітальні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 

організаціям).

Індивідуаль

на ДД

Державн

ий 

бюджет

Львівська 

область

1989 2019 Вугільна Повідо

млена

70 248 000,0 70 248 000,0 ДП 

«Дирекція по 

будівництву 

об’єктів»  
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38 Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України

1.Закон України від 21.12.2016 № 1801-VIII "Про Державний 

бюджет України на 2017 рік", Голос України від 27.12.2016 № 

248, Офіційний вісник України від 30.12.2016 2016 р., № 101, 

стор. 19, стаття 3291, код акту 84387/2016, Урядовий кур’єр 

від 31.12.2016 № 249, Відомості Верховної Ради України від 

20.01.2017 2017 р., № 3, стор. 5, стаття 31; 

2.Закон України від 13.07.2017 № 2137-VIII "Про Державний 

бюджет України на 2017 рік", Голос України від 02.08.2017 № 

141, Урядовий кур'єр від 05.08.2017 № 145, Офіційний вісник 

України від 15.08.2017 р., № 64, стор. 7, стаття 1924, код акта 

86802/2017 Відомості Верховної Ради України  від 08.09.2017 

р., № 36, стор. 5, стаття 377;

3.Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 

№ 715 "Про перерозподіл деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної 

промисловості на 2017 рік", Урядовий кур'єр  від 13.10.2017 № 

193;             4.Закон України від 09.11.2017 № 2191-VIII "Про 

Державний бюджет України на 2017 рік", Голос України  від 

01.12.2017 № 225, Урядовий кур'єр від 02.12.2017 № 228, 

Офіційний вісник України від 12.12.2017 р., № 97, стор. 130, 

стаття 2969, код акта 88173/2017;

5.Розпорядження  Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 

№ 920 "Про перерозподіл деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної 

промисловості на 2017 рік", Урядовий кур'єр, 2017, 12, 

20.12.2017 N 240.

КПКВК 1101110 «Державна підтримка 

вугледобувних підприємств на часткове 

покриття витрат із собівартості готової 

товарної вугільної продукції»

Виконання 

загальнодержавних 

програм розвитку або 

розв’язання соціальних 

та економічних проблем 

загальнонаціонального 

характеру

Забезпечення 

соціально-

економічного 

розвитку регіону, 

збільшення 

видобутку вугілля 

у Волинській, 

Донецький, 

Луганський та 

Львівський 

областях.

Субсидії 

та поточні 

трансфер-

ти підпри-

ємствам 

(устано-

вам, орга-

нізаціям)

Індивідуаль

на ДД

Держав-

ний 

бюджет

Донецька 

обл.:

м.Вуглед

ар,

м.Мирног

рад,

м.Селидо

ве,

м.Торець

к.

Луганськ

а обл.:

м.Гірське

,

м.Лисича

нськ.

м. Сокаль 

Львівсько

ї обл. 

м.Новово

линськ 

Волинськ

ої обл.

1 997р. 2 017р. Вугільна Повідо

млена 

листом 

від 

19.04.2

018 № 

02/13-

3136

2 121 771 000,0 2 121 771 000,0 ДП "Шахта 

ім. М.С. 

Сургая"

ДП "Ш/у 

"Південнодо

нбаське №1"

ДП 

"Мирноградв

угілля"

ДП 

"Селидіввугі

лля"

ДП 

"Торецьквугі

лля"

ДП 

"Первомайсь

квугілля"

ПАТ 

"Лисичанськ

вугілля"

ДП 

"Львіввугілл

я"

ДП 

"Волиньвугіл

ля"39 Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України

1.Закон України від 21.12.2016 № 1801-VIII "Про Державний 

бюджет України на 2017 рік" ст.2 додаток 3, орган що 

затвердив - Верховна Рада України. Публікації:  Голос 

України від 27.12.2016 № 248, Офіційний вісник України від 

30.12.2016 2016 р., № 101, стор. 19, стаття 3291, код акту 

84387/2016, Урядовий кур’єр від 31.12.2016 № 249, Відомості 

Верховної Ради України від 20.01.2017 2017 р., № 3, стор. 5, 

стаття 31.                2.Гірничий Закон України від 6 жовтня 

1999 року №1127- XIV,                                            3. Кодекс 

цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403-

VI.                      4. Постанова Кабінету Міністрів України від 

23 лютого 2011 року № 154 „Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті  

для здійснення гірничорятувальних заходів на вугледобувних 

підприємствах”.                               

  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 

року № 763 «Про затвердження переліку суб’єктів 

господарювання галузей та окремих територій, які підлягають 

постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному 

обслуговуванню на договірній основі».  

6. Положення про Державну воєнізовану гірничорятувальну 

службу у вугільній промисловості України, затверджене 

наказом Міненерговугілля України  від 19 жовтня 2012 № 815, 

який зареєстрований  в Мінюсті  7 листопада 2012 р. за № 

1871/22183.

КПКВК 1101100 «Гірничорятувальні заходи 

на вугледобувних підприємствах»

Здійснення 

гірничорятувальн

их заходів на 

вугледобувних 

підприємствах 

(аварійно-

рятувальних та 

інших 

невідкладних 

робіт, ліквідація 

надзвичайних 

ситуацій, робіт 

протиаварійного 

призначення 

тощо).

Субсидії 

та поточні 

трансфер-

ти підпри-

ємствам 

(устано-

вам, орга-

нізаціям)

Програма 

ДД

Держав-

ний 

бюджет

Донецька 

обл.:

м.Мирног

рад.

Луганськ

а обл.:

м.Лисича

нськ.

Дніпропе

тровська 

обл.:

м.Павлог

рад. 

Львівська 

обл.:

м.Червон

оград

1999р. до прийняття 

відповідного 

нормативно-

правового 

документу, 

який 

передбачає 

закінчення 

програми

Вугільна Повідо

млено 

листом 

30.03.2

018 

№04/14-

2544

290 000 000,00 287 649 226,82 ОДЕРЖУВА

ЧІ 

БЮДЖЕТНИ

Х КОШТІВ:

Другий 

воєнізований 

гірничорятув

альний загін 

(2 ВГРЗ),

Восьмий 

воєнізований 

гірничорятув

альний загін 

(8 ВГРЗ),

Десятий 

воєнізований 

гірничорятув

альний загін 

(10 ВГРЗ),

Львівсько-

волинський 

воєнізований 

гірничорятув

альний загін 

(ЛВ ВГРЗ),

Центральний 

штаб 

Державної 

воєнізованої 

гірничорятув

альної 

служби (ЦШ 40 Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України

Закон України від 21.12.2016 № 1801-VIII «Про Державний 

бюджет України на 2017 рік», Голос України від 27.12.2016 № 

248, Офіційний вісник України від 30.12.2016 2016 р., № 101, 

стор. 19, стаття 3291, код акту 84387/2016, Урядовий кур’єр 

від 31.12.2016 № 249, Відомості Верховної Ради України від 

20.01.2017 2017 р., № 3, стор. 5, стаття 31;  постанова 

Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. №952 

"Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для державної підтримки 

публічного акціонерного товариства “Магістральні 

газопроводи України”

КПКВК 1101550 «Державна підтримка 

публічного акціонерного товариства 

"Магістральні газопроводи України"»

виконання 

загальнодержавних 

програм розвитку або 

розв’язання соціальних 

та економічних проблем 

загальнонаціонального 

характеру;

Забезпечення 

транспортування 

природного газу 

газотранспортною 

системою 

відповідно до 

вимог Директиви 

Європейського 

Парламенту та 

Ради 2009/73/ЄС 

від 13 липня 2009 

р. про спільні 

правила 

внутрішнього 

ринку природного 

газу та про 

скасування 

Директиви 

2003/55/ЄС

трансферти Індивідуаль

на ДД

Державн

ий 

бюджет

вся 

територія 

України

28.12.2017 ( 

спільний 

Наказ 

Міністерства 

енергетики 

та вугільної 

промисловос

ті України та 

Міністерства 

Фінансів 

України" від 

28.12.2017 

№784/1155

до початку 

провадження 

господарської 

діяльності з 

транспортува

ння 

природного 

газу 

магістральни

ми 

газопроводам

и України

нафтогазова галузь Не 

повідом

лена

1 000 000,00 134 403,19 ПАТ "МГУ"
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41 Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті на підтримку впровадження ринку 

електричної енергії»; бюджетна програма «Підтримка 

впровадження ринку електричної енергії» КПКВК 1101570, 

передбачена додатком 3 по Закону України «Про Державний 

бюджет"

КПКВК 1101570 «Підтримка впровадження 

ринку електричної енергії»

Виконання 

загальнодержавних 

програм розвитку або 

розв’язання соціальних 

та економічних проблем 

загальнонаціонального

хапактепу-

погашення 

кредиторської 

заборгованості 

державних 

вугледобувних 

підприємств та 

вугледобувних 

господарських 

товариств. 100 

відсотків акцій 

яких належать 

леожаві пеоел

Компенсація 

збитків суб'єктам 

господарювання.

Програма 

ДД

Державн

ий 

бюджет

вся 

територія 

України

01.01.2018 01.01.2018 Електроенергетика Повідо

млена

1 400 000 000,00 Підприємств

а у скрутному 

становищі

42 Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України

Статті 27, 28 Закону України від 19.10.2000 №2064-ІІІ "Про  

Фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, 

радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого 

випромінювання"

КПКВК 1101140 «Фізичний захист ядерних 

установок та ядерних матеріалів і»

Сприяння окремим 

видам господарської 

діяльності або суб’єктам 

господарювання в 

окремих економічних 

зонах, за умови, що це 

не суперечить 

міжнародним договорам 

України, згода на 

обов’язковість яких 

надана Верховною 

Радою України;

Мінімізація 

можливості 

вчинення 

диверсій, 

незаконного 

переміщення та 

вилучення 

ядерних 

матеріалів

трансферти Програма 

ДД

Державн

ий 

бюджет

Дніпропе

тровська 

область

01.01.1999 Безстроково Ядерна Повідо

млена 

листом 

від 

17.04.2

018 № 

02/33-

3029

25 013 500,00 25 013 500,00 ДП "38 ВІТЧ"

43 Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України

Гірничий закон України від 06 жовтня 1999 р. № 1127-

XIV;(ст.7;9;45)

- Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 

року №280 «Про хід структурної перебудови вугільної 

промисловості»;(п.6;7)

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 

року № 939 «Про затвердження Порядку ліквідації збиткових 

вугледобувних та вуглепереробних підприємств» (зі змінами і 

доповненнями);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2001 

року №1205 «Про затвердження Програми «Українське 

вугілля» (із змінами)(розд.ІІ, дод.10);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 1999 року 

№31 «Про заходи розв'язання еколого-гідрологічних проблем, 

які виникають внаслідок закриття гірничодобувних 

підприємств, шахт, розрізів» (пункт 11);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 2002 року 

№938 «Про заходи щодо поліпшення роботи 

КПКВК 1101070 «Реструктуризація вугільної 

та торфодобувної промисловості»

Сприяння окремим 

видам господарської 

діяльності або суб’єктам 

господарювання в 

окремих економічних 

зонах, за умови, що це 

не суперечить 

міжнародним договорам 

України, згода на 

обов’язковість яких 

надана Верховною 

Радою України;

Підвищення 

ефективності 

функціонування 

вугільної 

промисловості, 

шляхом ліквідації 

збиткових 

державних 

вугледобувних та 

вуглепереробних 

підприємств

трансферти Програма 

ДД

Державн

ий 

бюджет

Волинськ

а, 

Донецька

, 

Кіровогра

дська, 

Луганськ

а, 

Львівська 

області

Безстроково Вугільна Непові

домлен

а

263 544,60 263 544,60 ДП «ОК 

«Укрвуглерес

труктуризаці

я», ДП 

«Укршахтгід

розахист», 

ДП «Шахта 

«Коротченко

», ДП 

«Шахта № 1 

Нововолинсь

ка», ВП 

«Північна» та 

ВП 

«Південна» 

ДП 

«Дзержинськ

вугілля», ВП 

«Родинська» 

ДП 

«Мирноградв

угілля»

44 Фонд 

соціального 

захисту 

інвалідів

Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні” (стаття 20); Постанова Кабінету 

Міністрів України від 31.01.2007 № 70 „Про реалізацію 

статей 19 і 20 Закону України „Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні” (щодо надання 

фінансової допомоги на поворотній і безповоротній 

основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-

господарських санкцій та пені, що надходять до 

державного бюджету за невиконання нормативу робочих 

місць для працевлаштування осіб з інвалідністю);

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 

1836 „Про реалізацію статті 18-1 Закону України „Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (щодо 

надання дотацій);

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 

від 06.09.2010 № 270 „Про затвердження Інструкції з 

надання фінансової допомоги на поворотній і 

безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум 

адміністративно-господарських санкцій та пені, що 

надходять до державного бюджету за невиконання 

нормативу робочих місць для працевлаштування 

інвалідів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України  

від 20.10.2010 за № 954/18249;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 

05.09.2013      № 545 „Деякі питання надання державної 

допомоги підприємствам та організаціям, які засновані 

громадськими організаціями інвалідів”, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України  від 19.09.2013 за № 

1620/24152.

КПКВК 2507030 ,,Заходи із соціальної, 

трудової та професійної реабілітації 

інвалідів"

Розв’язання 

соціальних та 

економічних проблем 

загальнонаціонального 

характеру

Фінансова 

допомога (за 

рішенням 

Мінсоцполітики

) надається за 

рахунок сум 

адміністративно-

господарських 

санкцій та пені, 

що надходять до 

державного 

бюджету за 

невиконання 

нормативу 

робочих місць 

для 

працевлаштуван

ня осіб з 

інвалідністю.

Фінансова 

допомога 

підприємствам 

громадських 

об’єднань осіб з 

інвалідністю 

відповідно до 

Закону України 

„Про основи 

соціальної 

Фінансова 

допомога на 

поворотній і 

безповоротній 

основі та цільової 

позики 

Програма 

ДД

Держав

ний 

бюджет

вся 

територі

я 

України

01.01.2013 чинна Непові

домлен

а

65308275 грн.:                                                                                    

2014- 29 видів на 

суму 29210280  

гривень;

2015- 6 видів  на 

суму 8172029  

гривень;

2016- 13 видів  на 

суму 25992817  

гривень;

2017- 2 види  на 

суму 1933149 

гривень.

1 933 149,00 2 0 15 Рішен

ня 

(наказ

и) 

Мінсо

цполі

тики 

від 

06.02.

2017 

№ 

188 , 

19.09.

2017 

№ 

1488
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45 Фонд 

соціального 

захисту 

інвалідів

Бюджетний  кодекс України (стаття 87), Закони України 

«Про державний бюджет» (на відповідний рік), постанова 

Кабінету Міністрів України від 07.03.2012 № 176 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті на фінансову 

підтримку громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, 

заходи з відвідування військових поховань і військових 

пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та примирення, 

Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» (до 

2017 року включно), постанова Кабінету Міністрів 

України від 14.03.2018 № 183 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для фінансової підтримки 

громадських об’єднань інвалідів» (з 2018 року).

КПКВК 2507020 ,,Фінансова підтримка 

громадських об’єднань інвалідів"

Розв’язання 

соціальних та 

економічних проблем 

загальнонаціонального 

характеру

Надання 

фінансової 

підтримки 

громадським 

об’єднанням 

осіб з 

інвалідністю, які 

мають статус 

всеукраїнських 

для виконання 

ними статутної 

діяльності та 

проведення 

заходів 

(програм) з 

питань 

соціального 

захисту і 

забезпечення 

прав осіб з 

інвалідністю; 

підприємствам 

та організаціям 

невиробничої 

сфери УТОГу та 

УТОСу, які 

спрямовують 

такі кошти на 

утримання своїх 

Фінансова 

підтримка 

громадських 

об’єднань 

інвалідів

Програма 

ДД

Держав

ний 

бюджет

вся 

територі

я 

України

01.01.2001 чинна Непові

домлен

а

 з 2001 року по 

2017 рік включно 

складає – 703 400 

008  грн.;                                                                                       

2001 - 10 090 000  

грн.;                                                       

2002 - 12 948 000  

грн.;                                             

2003 - 13 048 000  

грн.;                                              

2004 -14 798 000  

грн.;                                      

2005- 14 798 000  

грн.;                                       

2006- 27110300  

грн.;                                      

2007- 40 448 900  

грн.;                                         

2008- 46 690 008  

грн.;                                               

2009 - 37 352 600  

грн.;                                      

2010 - 55 952 600  

грн.;                                           

2011- 55 952 600  

грн.;                                           

2012- 60 952 600 

грн.;                                                                        

2013 - 61 179 400  

77 205 500,00 23 0 23

46 Обласні, 

Київська 

міська  

державні 

адміністрації. 

Міністерство 

соціальної 

політики.

стаття 14-1, 14-2 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

- Порядок надання дозволу на право користування 

пільгами з оподаткування для підприємств та організацій 

громадських організацій осіб з інвалідністю, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 08.08.2007 № 1010;

- пункт 142.1 статті 142 розділу ІІІ «Податок на прибуток 

підприємств»; пункту 8 підрозділу 2 розділу ХХ 

«Перехідні положення»; пункту 197.6 статті 197 розділу V 

«Податок на додану вартість», підпункту 282.1.2  пункту 

282.1 статті 282 розділу ХІІ «Податок на майно» 

Податкового кодексу України:

- наказ Міністерства соціальної політики від 05.09.2013 № 

545 «Деякі питання надання державної допомоги 

підприємствам та організаціям, які засновані 

громадськими організаціями інвалідів» (із змінами, 

внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної 

політики № 1167 від 02.12.2015), зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 19.09.2013 за № 

1620/24152;

- підпункт 109 пункту 3 Положення про Міністерство 

соціальної політики затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.06.2015 № 423.

Розв’язання 

соціальних та 

економічних проблем 

загальнонаціонального 

характеру

Підтримка 

діяльності 

підприємств, які 

засновані 

громадськими 

об’єднаннями 

осіб з 

інвалідністю, на 

яких працює 

понад  50 

відсотків осіб з 

інвалідністю. 

пільги з 

оподаткування

Програма 

ДД

Держав

ний 

бюджет

вся 

територі

я 

України

01.01.2013 чинна Непові

домлен

а

Всього -  898 707 

300  грн.                                                                          

2013- 118 677 600 

грн;                                                                              

2014- 128 957 600 

грн.;                                                        

2015 - 148 345700 

грн.;                                                                       

2016 -  208 371 300  

грн,                                         

2017 рік – 294 355 

100 грн.

294 355 100,00 296 296 Рішен

ня 

облас

них, 

Київс

ької 

міськ

ої  

держа

вних 

адміні

страці

й. 

Мініс

терст

во 

соціал

ьної 

політ

ики

47 Пенсійний 

фонд 

України (до 

01.01.2018);          

Державна 

служба 

зайнятості

Частина третя статті 24 Закону України "Про зайнятість 

населення",  Закон України про Державний бюджет 

України на відповідний рік, постанова Кабінету Міністрів 

України від13.03.2013 № 153 (зі змінами) „Про 

затвердження Порядку компенсації роботодавцям 

частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування”, розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 17.01.2018 № 32-р „Про перелік 

бюджетних програм, порядки використання коштів 

державного бюджету за якими визначаються у 2018 році 

Кабінетом Міністрів України”

2501590 "Компенсація роботодавцю 

частини фактичних витрат, пов'язаних зі 

сплатою єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування"

Сприяння 

продуктивній 

зайнятості 

Стимулювання 

створення нових 

робочих місць

Зменшення 

фінансових 

зобов'язань 

суб'єктів 

господарювання 

перед фондами 

загальнообов'язко

вого державного 

соціального 

страхування

Програма 

ДД

Держав

ний 

бюджет

вся 

територі

я 

України

26.03.2013 чинна Будь-яка Непові

домлен

а

Всього - 5 000 000 

грн.:                                                           

2015 - 1 400 000 

грн.;                                                

2016 - 1 400 000 

грн.;                                                 

2017 - 1 400 000 

грн.;                                               

2018 - 800 000 грн.

1 037 419,00 х
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48 Міністерство 

соціальної 

політики

Частина сьома статті 20 Бюджетного кодексу України, 

Закон України „Про Державний бюджет України на 2018 

рік”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 

17.01.2018 № 32-р „Про перелік бюджетних програм, 

порядки використання коштів державного бюджету за 

якими визначаються у 2018 році Кабінетом Міністрів 

України”, постанова Кабінету Міністрів України від 

06.06.2018 № 454 „Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті на фінансову підтримку заходів із створення 

робочих місць для відтворення та розвитку 

інфраструктури Донецької області”

2501080 "Фінансова підтримка заходів із 

створення робочих місць для відтворення 

та розвитку інфраструктури Донецької 

області"

Сприяння 

продуктивній 

зайнятості 

Відтворення та 

розвиток 

інфраструктури 

Донецької 

області

Надання грантів 

(безповоротна 

допомога)

Програма 

ДД

Держав

ний 

бюджет

Донецьк

а 

область

09.06.2018 нова Інфраструктура 

Донецької області

Непові

домлен

а

80 000 000,00

49  Державна 

служба 

зайнятості

Стаття 7(1) Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття)»;

Постанова правління Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на  випадок 

безробіття «Про порядок здійснення  профілактичних  заходів, 

спрямованих на запобігання настанню страхових випадків» від 

29.01.2009 № 94, зареєстрована в Мін’юсті 17 березня 2009 

року за № 244/16260.

Профілактичні заходи, спрямовані на 

запобігання настанню страхових випадків

Розв’язання соціальних 

та економічних проблем 

загальнонаціонального 

характеру

Збереження 

зайнятості 

працівників та 

профілактика 

настання 

страхових 

випадків - 

безробіття, у разі 

тимчасового 

скорочення  

нормальної чи 

встановленої у 

роботодавця 

відповідно до 

законодавства 

України  

тривалості  

робочого  часу,  

що  виникає  з 

обставин,  

незалежних  від  

роботодавця,  не  

носить 

регулярний чи 

сезонний 

характер і є 

невідворотним. 

Фінансова 

підтримка 

підприємств у 

період 

тимчасових 

Інша форма 

(Фінансування 

витрат роботодавця 

на оплату праці 

працівників,  яких  

з  метою  

запобігання  

вивільненню   

тимчасово 

переведено  за  їх  

згодою  на  іншу 

роботу (до 6 місяців 

протягом року) за 

умови збереження 

за ними основного 

місця роботи)

Програма 

ДД

Фонд 

загально

обов’язк

ового 

державн

ого 

соціальн

ого 

страхува

ння 

України 

на 

випадок 

безробіт

тя

вся 

територія 

України

Програма діє 

з дати 

набрання 

чинності 

Закону 

України 

«Про 

внесення 

змін до 

деяких 

законів 

України 

щодо 

зменшення 

впливу 

світової 

фінансової 

кризи на 

сферу 

зайнятості 

населення», а 

саме з 

13.01.2009

Чинна Повідо

млена 

до 

Комітет

у (лист 

ДСЗ 

(ЦА) 

від 

01.06.2

018 № 

33/01/3

160-18)

Протягом 2013-2017 

років фінансування 

витрат роботодавців 

за цим напрямком 

не здійснювалось. 

На 2018 рік - кошти 

не передбачено

0

50  Державна 

служба 

зайнятості

Стаття 7(1) Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття)»;

Постанова правління Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на  випадок 

безробіття «Про порядок здійснення  профілактичних  заходів, 

спрямованих на запобігання настанню страхових випадків» від 

29.01.2009 № 94, зареєстрована в Мін’юсті 17 березня 2009 

року за № 244/16261.

Профілактичні заходи, спрямовані на 

запобігання настанню страхових випадків

Розв’язання соціальних 

та економічних проблем 

загальнонаціонального 

характеру

Збереження 

зайнятості 

працівників у  

період 

реорганізації  або  

перепрофілюванн

я   підприємства,  

тимчасового 

припинення  

виробництва. 

Фінансова 

підтримка 

підприємств у 

період 

тимчасових 

труднощів.

Інша форма 

(Фінансування 

витрат роботодавця 

на професійну 

перепідготовку або 

підвищення 

кваліфікації 

працівників, щодо 

яких є загроза 

вивільнення у 

зв'язку з 

реорганізацією або 

перепрофілювання

м підприємства, 

тимчасовим 

припиненням 

виробництва, за 

умови збереження 

за працівниками 

місця роботи.)

Програма 

ДД

Фонд 

загально

обов’язк

ового 

державн

ого 

соціальн

ого 

страхува

ння 

України 

на 

випадок 

безробіт

тя

вся 

територія 

України

Програма діє 

з дати 

набрання 

чинності 

Закону 

України 

«Про 

внесення 

змін до 

деяких 

законів 

України 

щодо 

зменшення 

впливу 

світової 

фінансової 

кризи на 

сферу 

зайнятості 

населення», а 

саме з 

13.01.2009

Чинна Повідо

млена 

до 

Комітет

у (лист 

ДСЗ 

(ЦА) 

від 

01.06.2

018 № 

33/01/3

160-18)

2013 рік - 6 626,0 

тис. грн., 2014 рік - 

2 318,0 тис. грн., 

2015 рік - 431,4 тис. 

грн., 2016 рік - 173,5 

тис. грн., 2017 - 

2018 роки - кошти 

не передбачено 

0

51  Державна 

служба 

зайнятості

Стаття 47 Закону України «Про зайнятість населення»;

Порядок надання допомоги по частковому безробіттю, 

затверджений наказом Міністерства соціальної політики 

України від 07.03.2013 № 103, зареєстрований в Мін’юсті 16 

травня 2013 року за № 756/23288;

Форма повідомлення про можливе зупинення (скорочення) 

виробництва, затверджена наказом Міністерства соціальної 

політики України від 19.03.2013 № 136, зареєстрована в 

Мін’юсті 05 квітня 2013 року за № 568/23100.

Допомога по частковому безробіттю Розв’язання соціальних 

та економічних проблем 

загальнонаціонального 

характеру

Збереження 

зайнятості 

працівників у разі 

загрози їх 

вивільнення. 

Виведення 

підприємств зі 

стану зупинення 

(скорочення) 

виробництва 

продукції. 

Фінансова 

підтримка 

підприємств у 

період 

тимчасових 

труднощів.

Інша форма 

(Надання 

роботодавцю 

коштів для виплати 

працівникам 

допомоги по 

частковому 

безробіттю.)

Програма 

ДД

Фонд 

загально

обов’язк

ового 

державн

ого 

соціальн

ого 

страхува

ння 

України 

на 

випадок 

безробіт

тя

вся 

територія 

України

Програма діє 

з дати 

набрання 

чинності 

Закону 

України 

«Про 

зайнятість 

населення», а 

саме  з 

01.01.2013 

Чинна Повідо

млена 

до 

Комітет

у (лист 

ДСЗ 

(ЦА) 

від 

01.06.2

018 № 

33/01/3

160-18)

2013 рік - 12 788,9 

тис. грн., 2014 рік - 

8 949,9 тис. грн., 

2015 рік - 7 017,6 

тис. грн.,  2016 рік -   

10 007,6 тис. грн., 

2017 рік 5 205,1 тис. 

грн., 2018 роки - 4 

013,1 тис. грн.

2 841 800,00
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52  Державна 

служба 

зайнятості

Стаття 26 та частина друга статті 27 Закону України «Про 

зайнятість населення»; Постанова КМУ від 15.04.2013 № 347 

«Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 

Закону України «Про зайнятість населення»»

Компенсація єдиного внеску роботодавцям Розв’язання соціальних 

та економічних проблем 

загальнонаціонального 

характеру

Працевлаштуванн

я безробітних, в 

тому числі 

громадян, які 

мають додаткові 

гарантії у 

сприянні 

працевлаштуванн

ю

Інша форма 

(Відшкодування 

роботодавцю 

фактичних витрат 

на сплату 

нарахованого 

відповідно до статті 

8 Закону України 

“Про збір та облік 

єдиного внеску на 

загальнообов’язков

е державне 

соціальне 

страхування” єдино

го внеску нак 

загальнообов'язкове 

державне соціальне 

страхування, 

сплаченого за 

працевлаштованого 

безробітного за 

направленням 

центру зайнятості 

державної служби 

зайнятості)

Програма 

ДД

Фонд 

загально

обов’язк

ового 

державн

ого 

соціальн

ого 

страхува

ння 

України 

на 

випадок 

безробіт

тя

вся 

територія 

України

Програма діє 

з дати 

набрання 

чинності 

Закону 

України 

«Про 

зайнятість 

населення», а 

саме  з 

01.01.2013 

Чинна Повідо

млена 

до 

Комітет

у (лист 

ДСЗ 

(ЦА) 

від 

01.06.2

018 № 

33/01/3

160-18)

2013 рік - 72 818,2 

тис. грн., 2014 рік - 

130 362,1 тис. грн., 

2015 рік - 94 320,2 

тис. грн., 2016 рік - 

63 545,6 тис. грн., 

2017 рік - 109 031,1 

тис. грн., 2018 рік - 

119 894 тис. грн.  

95 139 800,00

53  Державна 

служба 

зайнятості

Стаття 24
1
 Закону України «Про зайнятість населення»; 

Постанова КМУ від 8 вересня 2015 р. № 696 «Про 

затвердження Порядку здійснення заходів сприяння 

зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування 

  компенсація  витрат роботодавця на оплату 

праці

Розв’язання соціальних 

та економічних проблем 

загальнонаціонального 

характеру

Підвищення рівня 

конкурентоспромо

жності на ринку 

праці безробітних 

з числа 

внутрішньо 

переміщених осіб.

Інша форма 

(Компенсація 

витрат роботодавця 

на оплату праці за 

працевлаштування 

на умовах 

строкових трудових 

договорів 

зареєстрованих 

безробітних з числа 

внутрішньо 

переміщених осіб)

Програма 

ДД

Фонд 

загально

обов’язк

ового 

державн

ого 

соціальн

ого 

страхува

ння 

України 

на 

випадок 

безробіт

тя

вся 

територія 

України

З дати 

набрання 

чинності 

постанови 

КМУ від 8 

вересня 2015 

р. № 696 

«Про 

затвердженн

я Порядку 

здійснення 

заходів 

сприяння 

зайнятості, 

повернення 

коштів, 

спрямованих 

на 

фінансування 

таких 

заходів, у 

разі 

порушення 

гарантій 

зайнятості 

для 

внутрішньо 

переміщених 

осіб», а саме 

Чинна Повідо

млена 

до 

Комітет

у (лист 

ДСЗ 

(ЦА) 

від 

01.06.2

018 № 

33/01/3

160-18)

2015 рік - 18 831,1 

тис. грн., 2016 рік - 

35 274,0 тис. грн., 

2017 рік - 41 950,9 

тис. грн., 2018 рік - 

46 150,3 тис. грн.  

32 747 800,00

54  Державна 

служба 

зайнятості

Стаття 241 Закону України «Про зайнятість населення»; 

Постанова КМУ від 8 вересня 2015 р. № 696 «Про 

затвердження Порядку здійснення заходів сприяння 

зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування 

таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для 

внутрішньо переміщених осіб».

  компенсація  витрат роботодавця на 

навчання

Розв’язання соціальних 

та економічних проблем 

загальнонаціонального 

характеру

Працевлаштуванн

я безробітних з 

числа внутрішньо 

переміщених осіб.

Інша форма 

(Компенсація 

витрат роботодавця 

на перепідготовку 

та підвищення 

кваліфікації 

зареєстрованих 

безробітних з числа 

внутрішньо 

переміщених осіб)  

Програма 

ДД

Фонд 

загально

обов’язк

ового 

державн

ого 

соціальн

ого 

страхува

ння 

України 

на 

випадок 

безробіт

тя

вся 

територія 

України

З дати 

набрання 

чинності 

постанови 

КМУ від 8 

вересня 2015 

р. № 696 

«Про 

затвердженн

я Порядку 

здійснення 

заходів 

сприяння 

зайнятості, 

повернення 

коштів, 

спрямованих 

на 

фінансування 

таких 

заходів, у 

разі 

порушення 

гарантій 

зайнятості 

для 

внутрішньо 

переміщених 

осіб», а саме 

з 25.09.2015

Чинна Повідо

млена 

до 

Комітет

у (лист 

ДСЗ 

(ЦА) 

від 

01.06.2

018 № 

33/01/3

160-18)

2015 рік - 1 773,9 

тис. грн., 2016 рік - 

1 098,2 тис. грн., 

2017 - 2018 роки - 

кошти не 

передбачено 

0
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55 Міністерство 

молоді та 

спорту

Підпункт 282.1.3. пункту 282.1 статті 282 Податкового 

кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України 

від 18 січня 2009 року № 30 "Перелік закладів фізичної 

культури і спорту, яким надається статус бази 

олімпійської, параолімпійської та дефлімпійської 

підготовки" (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 

17 липня 2015 року № 496 "Про 

затвердження переліку баз олімпійської та 

параолімпійської підготовки, що 

звільняються від сплати земельного 

податку"

Розвиток баз 

олімпійської 

підготовки

Розвиток 

професійного та 

масового спорту

Фіскальні заходи - 

надання 

податкових пільг 

(звільнення від 

податку за землю)

Індивідуал

ьна ДД

Міський 

бюджет

вся 

територі

я 

України

Набрання 

чинності 

нормативно-

правового 

акту

Визнання 

нормативно-

правового 

акту таким, 

що втратив 

чинність

Сфера фізичної 

культури та спорту

Пільго

ве 

оподат

куванн

я

Визначається 

індивідуально для 

кожного суб'єкта 

господарювання 

Визначається 

індивідуально для 

кожного суб'єкта 

господарювання 

так так так -

56 Міністерство 

молоді та 

спорту Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (стаття 47, 

48); постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 

2017 року № 115 "Про затвердження Державної цільової 

соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту 

на період до 2020 року"; постанова Кабінету Міністрів 

України від 29.02.2012 № 152 "Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для розвитку фізичної культури, 

спорту вищих досягнень та резервного спорту"; постанова 

Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 № 30 "Про 

затвердження Порядку надання закладу фізичної культури 

і спорту статусу бази олімпійської, параолімпійської та 

дефлімпійської підготовки і переліку закладів, яким 

надано такий статус"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 

р. № 596 "Про затвердження переліків закладів фізичної 

культури і спорту всеукраїнського рівня, які фінансуються 

з державного бюджету, баз олімпійської, параолімпійської 

і дефлімпійської підготовки та всеукраїнських 

громадських організацій фізкультурно-спортивного 

спрямування, які отримують фінансову підтримку з 

державного бюджету" .

Постанови Кабінету Міністрів України від 

1 березня 2017 року № 115 "Про 

затвердження Державної цільової 

соціальної програми розвитку фізичної 

культури і спорту на період                                              

до 2020 року"

Розвиток матеріально-

технічної бази спорту 

Забезпечення 

підготовки 

спортсменів 

національних 

збірних команд, 

розвиток спорту 

1) поточні 

трансферти;              

2) капітальні 

трансферти

Програма 

ДД

Держав

ний 

бюджет

Територі

я 

України 

(м. Київ, 

Чернігів

ська 

область, 

Івано-

Франків

ська 

область,  

Львівськ

а 

область)

2017 рік 2020 рік Сфера фізичної 

культури та спорту

Фінанс

ова 

підтри

мка 

баз 

олімпі

йської 

підгот

овки 

на: а) 

поточн

і 

видатк

и;           

б) 

капітал

ьні 

видатк

и

Поточні видатки:                                  

2017 рік – 3 000,0 

тис. гривень;

 2018 рік – 5 121,0 

тис. гривень;

 2019 рік – 5 121,0 

тис. гривень;

 2020 рік – 5 121,0 

тис. гривень. 

Капітальні 

видатки:                     

2017 рік – 166 

312,8 тис. гривень;

 2018 рік – 50 

000,0 тис. гривень;

 2019 рік – 0,0 тис. 

гривень;

 2020 рік – 0,0 тис. 

гривень.

Можливі зміни.

169 312 800,00 - - так -

57 Міністерство 

молоді та 

спорту

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (стаття 47, 

48); Закон України "Про підтримку олімпійського, 

параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в 

Україні"(стаття 3); постанова Кабінету Міністрів України 

від 1 березня 2017 року № 115 "Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на період до 2020 року"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 

943 "Деякі питання забезпечення подальшого розвитку 

спорту осіб з інвалідністю в Україні та їх фізкультурно-

спортивної реабілітації"; постанова Кабінету Міністрів 

України від 28 лютого 2011 р. № 199 "Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для фінансової підтримки 

параолімпійського руху в Україні"; постанова Кабінету 

Міністрів України від 18.01.2006 № 30 "Про 

затвердження Порядку надання закладу фізичної культури 

і спорту статусу бази олімпійської, параолімпійської та 

дефлімпійської підготовки і переліку закладів, яким 

надано такий статус"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 

р. № 596 "Про затвердження переліків закладів фізичної 

культури і спорту всеукраїнського рівня, які фінансуються 

з державного бюджету, баз олімпійської, параолімпійської 

і дефлімпійської підготовки та всеукраїнських 

громадських організацій фізкультурно-спортивного 

спрямування, які отримують фінансову підтримку з 

державного бюджету" .

Постанова Кабінету Міністрів України від 

1 березня 2017 року № 115 "Про 

затвердження Державної цільової 

соціальної програми розвитку фізичної 

культури і спорту на період                                              

до 2020 року"

Розвиток матеріально-

технічної бази спорту 

Забезпечення 

підготовки 

спортсменів 

національних 

збірних команд з 

видів спорту 

осіб з 

інвалідністю, 

розвиток спорту 

серед осіб з 

інвалідністю та 

їх фізкультурно-

спортивна 

реабілітація

1) поточні 

трансферти;              

2) капітальні 

трансферти

Програма 

ДД

Держав

ний 

бюджет

Територі

я 

України 

(м. 

Дніпро, 

Львівськ

а 

область)

2017 рік 2020 рік Сфера фізичної 

культури та спорту

Фінанс

ова 

підтри

мка 

баз 

параол

імпійс

ької і 

дефлім

пійськ

ої 

підгот

овки  

на: а) 

поточн

і 

видатк

и;           

б) 

капітал

ьні 

видатк

и

Поточні видатки:                                  

2017 рік – 7 043,0 

тис. гривень;

 2018 рік – 8 956,0 

тис. гривень;

 2019 рік – 9 591,0 

тис. гривень;

 2020 рік – 9 769,7 

тис. гривень. 

Капітальні 

видатки:                     

2017 рік – 7 337,2 

тис. гривень;

 2018 рік – 18 

914,5 тис. гривень;

 2019 рік – 41 

759,3 тис. гривень;

 2020 рік – 54 

032,5 тис. гривень.

Можливі зміни.

14 380 200,00 - - так -
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58 Мінінфрастр

уктури

Закон України «Про ратифікацію Фінансової  угоди 

(Проект «Міський громадський

транспорт України») між Україною та

Європейським інвестиційним банком» від

12.04.2017 N 2009-VIII, розпорядження

Кабінету Міністрів України від 26 жовтня

2016 року №805 «Про залучення позики від

Європейського інвестиційного банку для

реалізації проекту «Міський громадський

транспорт в Україні»

Розвиток міського пасажирського

транспорту в містах України

Оновлення парку

автобусів, трамваїв,

тролейбусів, вагонів

метрополітену), 

будівництва та

реконструкції

трамвайних і 

тролейбусних

ліній, фунікулеру, 

заміну тягових

підстанцій, 

впровадження 

сучасних систем

оплати проїзду та

інформаційних систем

Забезпечення

виконання

функції

соціального

перевізника

автомобільним

 та міським

електричним

транспортом

Кредит Програма 

ДД

Держав

ний 

бюджет

Територі

я 

України 

(м. 

Дніпро, 

Львівськ

а 

область)

11.05.2017 11.05.2022 Комунальний 

транспорт

Непові

домлен

а

6170000000 0,00 14 

комунальних 

підприємств


