
 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ  

НАКАЗ  

від 14 січня 2011 року N 11  

Про бюджетну класифікацію  

Із змінами і доповненнями, внесеними 

 наказами Міністерства фінансів України 

 від 31 січня 2011 року N 50, 

від 12 квітня 2011 року N 497, 

 від 30 квітня 2011 року N 575, 

 від 26 травня 2011 року N 643, 

 від 21 червня 2011 року N 740, 

 від 18 липня 2011 року N 892, 

 від 11 серпня 2011 року N 1028, 

 від 26 серпня 2011 року N 1066, 

 від 19 вересня 2011 року N 1167, 

від 19 грудня 2011 року N 1663, 

 від 26 грудня 2011 року N 1738, 

 від 29 грудня 2011 року N 1813, 

 від 19 квітня 2012 року N 484, 

 від 23 травня 2012 року N 595, 

 від 17 липня 2012 року N 846, 

 від 22 серпня 2012 року N 937, 

 від 25 вересня 2012 року N 1028, 

 від 12 жовтня 2012 року N 1090, 

 від 25 жовтня 2012 року N 1127, 

 від 23 листопада 2012 року N 1215, 

 від 28 грудня 2012 року N 1448, 

 від 9 січня 2013 року N 5, 

 від 17 січня 2013 року N 19, 

 від 7 березня 2013 року N 378, 

 від 29 травня 2013 року N 568, 

 від 24 липня 2013 року N 688 

(зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2013 року N 688, 

втратили чинність у зв'язку з втратою чинності  

наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2013 року N 688  

згідно з наказом Міністерства фінансів України  

від 26 липня 2013 року N 704), 

 від 2 вересня 2013 року N 786, 

 від 31 жовтня 2013 року N 911, 

від 21 листопада 2013 року N 952, 

від 13 грудня 2013 року N 1105, 



 від 26 грудня 2013 року N 1176, 

від 7 лютого 2014 року N 44, 

 від 11 квітня 2014 року N 397, 

від 27 травня 2014 року N 630, 

 від 5 серпня 2014 року N 800, 

від 31 грудня 2014 року N 1290, 

від 19 січня 2015 року N 6, 

від 23 березня 2015 року N 347, 

 від 20 липня 2015 року N 651, 

від 9 жовтня 2015 року N 874, 

 від 6 листопада 2015 року N 996, 

 від 13 листопада 2015 року N 1024, 

від 5 січня 2016 року N 2, 

 від 25 лютого 2016 року N 217 

(зміни, передбачені пунктом 2 Змін, затверджених наказом Міністерства фінансів України 

 від 25 лютого 2016 року N 217, набирають чинності з 1 квітня 2016 року), 

від 28 березня 2016 року N 396, 

від 5 травня 2016 року N 469, 

від 14 липня 2016 року N 619, 

від 16 листопада 2016 року N 973, 

від 16 листопада 2016 року N 974, 

 від 30 грудня 2016 року N 1230, 

 від 13 березня 2017 року N 358, 

 від 7 червня 2017 року N 561, 

від 11 серпня 2017 року N 691, 

від 5 грудня 2017 року N 1002, 

від 20 грудня 2017 року N 1054, 

від 29 грудня 2017 року N 1175, 

від 1 лютого 2018 року N 70, 

від 29 березня 2018 року N 392, 

від 21 вересня 2018 року N 775, 

від 1 листопада 2018 року N 865, 

від 4 грудня 2018 року N 959, 

від 21 грудня 2018 року N 1084, 

від 28 грудня 2018 року N 1176, 

від 26 квітня 2019 року N 182, 

від 1 липня 2019 року N 282, 

від 12 листопада 2019 року N 474, 

від 22 листопада 2019 року N 493, 

від 18 грудня 2019 року N 545, 

від 24 березня 2020 року N 124, 

від 5 травня 2020 року N 191 

Відповідно до статті 8 Бюджетного кодексу України наказую:  

1. Затвердити Класифікацію доходів бюджету; Функціональну класифікацію видатків 

та кредитування бюджету; Економічну класифікацію видатків бюджету; Відомчу 

класифікацію видатків та кредитування державного бюджету; Класифікацію кредитування 

бюджету; Класифікацію фінансування бюджету за типом кредитора; Класифікацію 

фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання; Класифікацію боргу за типом 

кредитора; Класифікацію боргу за типом боргового зобов'язання, що додаються.  



(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з 

 наказом Міністерства фінансів України від 07.06.2017 р. N 561) 

Абзац пункту 1 втратив чинність 

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з наказом 

 Міністерства фінансів України від 24.07.2013 р. N 688, 

 абзац пункту 1 втратив чинність у зв'язку з втратою чинності  

наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2013 р. N 688 

 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.07.2013 р. N 704) 

2. Затвердити Структуру кодування програмної класифікації видатків та кредитування 

державного бюджету та Складові частини витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) 

споживання, що додаються.  

3. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування:  

Класифікації доходів бюджету - Департамент прогнозування доходів бюджету та 

методології бухгалтерського обліку та галузеві департаменти Міністерства фінансів України; 

(абзац другий пункту 3 у редакції наказів 

 Міністерства фінансів України від 30.12.2016 р. N 1230, 

від 21.12.2018 р. N 1084, 

із змінами, внесеними згідно з наказом 

Міністерства фінансів України від 26.04.2019 р. N 182) 

Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету - Департамент 

державного бюджету Міністерства фінансів України;  

Класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, Класифікації фінансування 

бюджету за типом боргового зобов'язання, Класифікації боргу за типом кредитора та 

Класифікації боргу за типом боргового зобов'язання - Департамент співробітництва з 

міжнародними організаціями, Департамент фінансів промисловості, Департамент боргової 

політики, Департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів України; 

(абзац четвертий пункту 3 у редакції наказу 

 Міністерства фінансів України від 30.12.2016 р. N 1230, 

із змінами, внесеними згідно з наказом 

Міністерства фінансів України від 26.04.2019 р. N 182) 

Абзац п'ятий пункту 3 виключено 

(згідно з наказом Міністерства 

 фінансів України від 07.06.2017 р. N 561) 

Економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету - 

Державну казначейську службу України.  

4. Державній казначейській службі України (Слюз Т. Я.) при складанні та поданні 

звітності у відповідному бюджетному періоді застосовувати:  



(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з 

 наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2016 р. N 1230) 

у звіті про виконання Зведеного бюджету України - Класифікацію доходів бюджету, 

Функціональну класифікацію видатків та кредитування бюджету, Економічну класифікацію 

видатків бюджету, Класифікацію кредитування бюджету, Класифікацію фінансування 

бюджету за типом кредитора, Класифікацію фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання, Класифікацію боргу за типом кредитора та Класифікацію боргу за типом 

боргового зобов'язання, які затверджуються цим наказом;  

у звіті про виконання Державного бюджету України - Класифікацію доходів бюджету, 

Програмну класифікацію видатків та кредитування державного бюджету, затверджену у 

відповідному додатку до закону про Державний бюджет України, Функціональну 

класифікацію видатків та кредитування бюджету, Економічну класифікацію видатків 

бюджету, Класифікацію кредитування бюджету, Класифікацію фінансування бюджету за 

типом кредитора, Класифікацію фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, 

Класифікацію боргу за типом кредитора та Класифікацію боргу за типом боргового 

зобов'язання, які затверджуються цим наказом;  

у звіті про виконання місцевих бюджетів - Класифікацію доходів бюджету, 

Функціональну класифікацію видатків та кредитування бюджету, Економічну класифікацію 

видатків бюджету, Класифікацію кредитування бюджету, Класифікацію фінансування 

бюджету за типом кредитора, Класифікацію фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання, які затверджуються цим наказом, та Типову програмну класифікацію видатків 

та кредитування місцевих бюджетів, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 

20 вересня 2017 року N 793 (зі змінами). 

(абзац четвертий пункту 4 у редакції наказів 

 Міністерства фінансів України від 16.11.2016 р. N 974, 

від 28.12.2018 р. N 1176) 

5. Державній казначейській службі України (Слюз Т. Я.) використовувати два останніх 

знаки коду (00) Класифікації доходів бюджету для ведення аналітичного обліку надходжень 

до державного та місцевих бюджетів.  

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства фінансів України від 30.12.2016 р. N 1230) 

6. Департаменту державного бюджету (Лозицький В. П.) довести цей наказ до головних 

розпорядників коштів державного бюджету та місцевих фінансових органів.  

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 

27.12.2001 N 604 (із змінами).  

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

   

Міністр  Ф. Ярошенко  

 

 



 

 

 

Класифікація доходів бюджету  

Код  Найменування  

10000000  Податкові надходження   

11000000  Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 

вартості   

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 

11010100  Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді заробітної плати 

11010200  Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород 

та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 

начальницького складу, що сплачується податковими агентами 

11010300  Позицію виключено  

11010400  Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж заробітна плата 

11010500  Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування 

11010600 Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою 

діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року 

11010700 Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи 

фізичних осіб 

11010800 Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів  

11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або 

щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) 

згідно з Податковим кодексом України 

11011000 Військовий збір 

11020000  Податок на прибуток підприємств   

11020100  Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній 

власності   

11020200  Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  

11020300  Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів   

11020400 Податок на прибуток від здійснення букмекерської діяльності та азартних ігор (у 

тому числі казино) 

11020500  Податок на прибуток іноземних юридичних осіб   

11020600  Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних 

організацій, розташованих на території України   

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

14.01.2011 N 11  



11020700  Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних 

організацій, розташованих на території України   

11020900  Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, 

кооперативів та громадських об'єднань   

11021000  Податок на прибуток приватних підприємств   

11021100  Інші платники податку на прибуток   

11021300  Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і 

організацій   

11021400  Позицію виключено  

11021500  Позицію виключено  

11021600  Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних 

організацій, розташованих на території України, за винятком страхових 

організацій   

11021900 Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі 

реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток 

підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на 

суму цього боргу), що склався станом на 1 січня 2018 року, який сплачується 

підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей 

11022000 Податок на прибуток підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної 

галузей, що залучається до розрахунків на виконання положень частини другої 

статті 21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" 

11022100  Податкова заборгованість з податку на прибуток підприємств (крім підприємств 

комунальної власності), додаткові податкові зобов'язання з цього податку, 

розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з 

податку на прибуток (у тому числі відсотки за користування податковим 

кредитом), що спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 

квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот   

11022200 Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі 

реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток 

підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, 

вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, 

транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами 

централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку 

на прибуток таких підприємств, які виникають після проведення розрахунків по 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 16 

статті 14 та статтею 32 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 

рік"  

11023100 Позицію виключено 

11023200 Позицію виключено 

11023300 Позицію виключено 

11023400 Позицію виключено 

11023500 Позицію виключено 

11023600 Позицію виключено 



11023700 Позицію виключено 

11023900 Позицію виключено 

11024000 Позицію виключено 

11024100 Позицію виключено 

11024600 Позицію виключено 

11024700 Податок на дохід, який сплачують суб'єкти, що здійснюють діяльність з випуску 

та проведення державних лотерей  

11024800 Податок на дохід, отриманий від букмекерської діяльності та азартних ігор (у 

тому числі казино) 

12000000  Податки на власність   

12020000  Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і 

механізмів   

12020100  Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і 

механізмів (юридичних осіб)   

12020200  Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і 

механізмів (з громадян)   

12020300  Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками 

транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів   

12020400  Податок з власників водних транспортних засобів   

12020500  Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і 

механізмів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві  

12020600  Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і 

механізмів (з громадян), зареєстрованих у місті Києві  

12020700  Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками 

транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у 

місті Києві  

12020800  Податок з власників водних транспортних засобів, зареєстрованих в місті Києві  

12030000  Позицію виключено 

12030100  Позицію виключено 

12030200  Позицію виключено  

12030300  Позицію виключено 

12030400  Позицію виключено 

12030500  Позицію виключено 

12030600  Позицію виключено 

12030700  Позицію виключено 

12030800  Позицію виключено 

12030900  Позицію виключено 

12031000  Позицію виключено 

12031100  Позицію виключено 

12031200  Позицію виключено 



13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування  

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного користування)  

13010300 Надходження сум реструктурованої заборгованості рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів  

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води  

13020100 Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне 

використання води водних об'єктів місцевого значення)  

13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого 

значення  

13020300 Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики  

13020400 Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств 

житлово-комунального господарства  

13020500 Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за 

спеціальне використання води  

13020600 Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання 

поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-

допоміжного флотів)  

13030000 Рентна плата за користування надрами  

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення  

13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

місцевого значення  

13030400 Рентна плата за користування надрами континентального шельфу і в межах 

виключної (морської) економічної зони  

13030500 Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за 

користування надрами  

13030600 Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням 

корисних копалин  

13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти  

13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу  

13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату  

13031000 Рентна плата за користування надрами для видобування бурштину  

13031100 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти, що нарахована до 

1 січня 2018 року, погашення податкового боргу та повернення помилково або 

надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року 

13031200 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу, що 

нарахована до 1 січня 2018 року, погашення податкового боргу та повернення 



помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року 

13031300 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату, що 

нарахована до 1 січня 2018 року, погашення податкового боргу та повернення 

помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року 

13050000  Позицію виключено   

13050100  Позицію виключено 

13050200  Позицію виключено 

13050300  Позицію виключено 

13050400  Позицію виключено 

13050500  Позицію виключено 

13060000 Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України  

13070000  Плата за використання інших природних ресурсів   

13070100  Плата за спеціальне використання диких тварин   

13070200  Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів   

13070300  Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за 

використання інших природних ресурсів   

13080000 Рентна плата за транспортування  

13080100 Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу 

територією України, що нарахована до 1 січня 2016 року  

13080200 Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними 

нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України  

13080300 Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією 

України  

14000000  Внутрішні податки на товари та послуги   

14010000  Позицію виключено    

14010100  Позицію виключено  

14010200  Позицію виключено  

14010300  Позицію виключено  

14010400  Позицію виключено  

14010500  Позицію виключено  

14010600  Позицію виключено  

14010700 Позицію виключено 

14010900  Позицію виключено  

14011100  Позицію виключено  

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  

14020100  Спирт   

14020200  Лікеро-горілчана продукція   

14020300 Виноробна продукція, для виробництва якої не використовується спирт етиловий 

14020400  Пиво   



14020600 Тютюн та тютюнові вироби 

14020700  Позицію виключено 

14020800 Транспортні засоби 

14020900  Позицію виключено 

14021000  Кузови для моторних транспортних засобів  

14021100  Позицію виключено 

14021200 Позицію виключено 

14021300 Електрична енергія  

14021600 Позицію виключено 

14021700 Позицію виключено 

14021800 Позицію виключено 

14021900 Пальне 

14022000 Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва 

14022100  Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з 

вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  

14022300 Виноробна продукція, для виробництва якої використовується спирт етиловий 

14030000  Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (продукції)  

14030100  Спирт   

14030200  Лікеро-горілчана продукція   

14030300  Виноробна продукція   

14030400  Пиво   

14030600 Тютюн та тютюнові вироби 

14030700  Позицію виключено 

14030800 Транспортні засоби (крім транспортних засобів, що були ввезені на митну 

територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового 

ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України 

від 8 листопада 2018 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів") 

14030900  Позицію виключено 

14031000  Кузови для моторних транспортних засобів  

14031100 Позицію виключено 

14031200 Транспортні засоби, що були ввезені на митну територію України та поміщені в 

митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до 

дня набрання чинності Законом України від 8 листопада 2018 року "Про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком 

легкових транспортних засобів" 

14031600 Позицію виключено 

14031700 Позицію виключено 

14031800 Позицію виключено 



14031900 Пальне 

14032000 Інші підакцизні товари іноземного виробництва 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів  

14050000  Податки на окремі категорії послуг   

14060000 Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з 

урахуванням бюджетного відшкодування 

14060100 Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 

14060200 Бюджетне відшкодування податку на додану вартість 

14060300 Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість 

14060400 Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг 

14060500 Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, 

пов'язаних з виконанням інноваційних проектів 

14060600 Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі 

реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану 

вартість (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на 

суму цього розстроченого (відстроченого) боргу), що сплачуються 

підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, 

підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та 

водовідведення 

14060700 Податкова заборгованість з податку на додану вартість підприємств, додаткові 

податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК 

"Нафтогаз України" та її підприємств з податку на додану вартість (у тому числі 

відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на субвенцію 

з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 

та рідких нечистот 

14060800 Податок на додану вартість від операцій з постачання на митній території 

України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні 

та внесених до Державного реєстру лікарських засобів та медичних виробів за 

переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; а також лікарських 

засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для 

застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров'я 

14060900 Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з 

сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими і 

технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва) 

14061000 Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями із 

зерновими і технічними культурами 

14061100 Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з 

продукцією тваринництва 

14070000 Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів 



14070100 Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (крім 

лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та 

внесених до Державного реєстру лікарських засобів та медичних виробів за 

переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також лікарських 

засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для 

застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров'я; транспортних засобів, що були ввезені на 

митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового 

ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України 

від 8 листопада 2018 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів") 

14070200 Податок на додану вартість від операцій з ввезення на митну територію України 

лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та 

внесених до Державного реєстру лікарських засобів та медичних виробів за 

переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; а також лікарських 

засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для 

застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров'я 

14070300 Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України транспортних 

засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими 

транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання 

чинності Законом України від 8 листопада 2018 року "Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових 

транспортних засобів" 

15000000  Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції   

15010000  Ввізне мито   

15010100  Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності   

15010200  Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами   

15010300  Інші збори з імпорту   

15010400  Позицію виключено 

15010500  Позицію виключено 

15010500 Мито на нафтопродукти, транспортні засоби (крім транспортних засобів, що були 

ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або 

тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності 

Законом України від 8 листопада 2018 року "Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних 

засобів") та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та 

громадянами 

15010600  Позицію виключено 

15010700  Позицію виключено 

15010800 Спеціальне мито  

15010900 Антидемпінгове мито  

15011000 Компенсаційне мито  



15011100 Додатковий імпортний збір  

15011200 Мито на транспортні засоби, що були ввезені на митну територію України та 

поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 

2015 року до дня набрання чинності Законом України від 8 листопада 2018 року 

"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування 

акцизним податком легкових транспортних засобів" 

15020000  Вивізне мито   

15020100  Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності   

15020200  Мито на товари, які вивозяться (пересилаються) громадянами   

15020300  Надходження від реалізації валютних коштів, одержаних у результаті проведення 

операцій за державним контрактом   

15040000  Позицію виключено    

16000000  Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів  

16010000  Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року  

16010100  Податок з реклами   

16010200  Комунальний податок   

16010400  Збір за припаркування автотранспорту   

16010500  Ринковий збір   

16010600  Збір за видачу ордера на квартиру   

16010700  Курортний збір   

16010800  Збір за участь у бігах на іподромі   

16010900  Збір за виграш у бігах на іподромі   

16011000  Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі   

16011100  Збір за право використання місцевої символіки   

16011200  Збір за право проведення кіно- і телезйомок   

16011300  Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей   

16011500  Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг   

16011600  Збір із власників собак   

16011700  Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків   

16011800  Збір на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці Крим  

16011900  Збір на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці 

Крим  

16012100  Податок на промисел   

17000000 Збори на паливно-енергетичні ресурси 

17010000 Позицію виключено  

17010100 Позицію виключено  

17010200 Позицію виключено  

17010300 Позицію виключено  

17010400 Позицію виключено  



17010500 Позицію виключено  

17010700  Позицію виключено  

17010800  Позицію виключено  

17010900  Позицію виключено  

17011200  Позицію виключено  

17011500  Позицію виключено  

17050000  Позицію виключено  

17060000 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для 

споживачів усіх форм власності, нарахований до 1 січня 2016 року 

17060100 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для 

споживачів усіх форм власності, який справляється за поставлений природний газ 

споживачам на підставі укладених з ними договорів, нарахований до 1 січня 2016 

року 

17060200 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для 

споживачів усіх форм власності, який справляється за імпортований суб'єктами 

господарювання природний газ для споживання ними як палива або сировини, 

нарахований до 1 січня 2016 року 

17060300 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для 

споживачів усіх форм власності, який справляється за видобутий суб'єктами 

господарювання та спожитий ними природний газ як паливо або сировина, 

нарахований до 1 січня 2016 року 

17070000  Надходження нарахованих і не сплачених зобов'язань Державного 

підприємства "Енергоринок" перед державним бюджетом по збору у вигляді 

цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за 

минулі роки 

18000000 Місцеві податки  

18010000 Податок на майно  

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  

18010800 Реструктурована сума заборгованості з плати за землю  

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб  

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  



18020000  Збір за місця для паркування транспортних засобів  

18020100  Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними 

особами  

18020200  Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними 

особами  

18030000  Туристичний збір  

18030100  Туристичний збір, сплачений юридичними особами  

18030200  Туристичний збір, сплачений фізичними особами  

18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся 

до 1 січня 2015 року  

18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений 

фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року  

18040200 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений 

юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року  

18040300 Збір за здійснення торгівлі валютними цінностями, що справлявся до 1 січня 2015 

року  

18040500 Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений 

фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року  

18040600 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), 

сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року  

18040700 Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений 

юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року  

18040800 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), 

сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року  

18040900 Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового 

патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року  

18041000 Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового 

торгового патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року  

18041300 Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними 

особами, що справлявся до 1 січня 2015 року  

18041400 Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений 

юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року  

18041500 Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та 

стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних 

станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року  

18041600 Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати збору за 

провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 

2015 року  

18041700 Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами, що 

справлявся до 1 січня 2015 року  

18041800 Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами, що 

справлявся до 1 січня 2015 року  

18050000  Єдиний податок   



18050100  Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року  

18050200  Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року  

18050300  Єдиний податок з юридичних осіб  

18050400  Єдиний податок з фізичних осіб  

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) 

рік дорівнює або перевищує 75 відсотків"  

19000000  Інші податки та збори  

19010000  Екологічний податок  

19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком 

викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 

19010200  Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти  

19010300  Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях 

чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  

19010400  Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів 

(включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів 

їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк  

19010500  Позицію виключено 

19010600 Позицію виключено 

19010700 Позицію виключено 

19010800 Позицію виключено 

19010900 Позицію виключено 

19011000 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря 

двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення 

19020000 Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених 

пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного 

кодексу України  

19020100 Кошти, що передаються до місцевих бюджетів з державного бюджету  

19020200 Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету  

19020300 Кошти, що передаються (отримуються) як компенсація з державного дорожнього 

фонду місцевим бюджетам за рахунок коштів, передбачених абзацом другим 

частини четвертої  

статті 24 2 Бюджетного кодексу України 

19030000 Кошти для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктами 

15, 16 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 

рік" 

19040000  Позицію виключено   

19040100  Позицію виключено 

19040200  Позицію виключено 

19040300  Позицію виключено 



19050000  Збір за забруднення навколишнього природного середовища   

19050100  Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони 

навколишнього природного середовища   

19050200  Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду 

охорони навколишнього природного середовища   

19050300  Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного 

середовища фізичними особами   

19060000 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 

січня 2015 року  

19060100 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 

січня 2015 року  

19060200 Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток 

виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року  

19070000  Позицію виключено  

19090000 Податки і збори, не віднесені до інших категорій, та кошти, що передаються 

(отримуються) відповідно до бюджетного законодавства 

19090100 Кошти, що передаються (отримуються), як компенсація із загального фонду 

державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відповідно до вимог 

пункту 43 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу 

України та постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 N 96 "Деякі 

питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та 

ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого 

самоврядування" 

19090400  Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм 

Податкового кодексу України за доходами, визначеними частиною другою статті 

29 Бюджетного кодексу України, зокрема за податками і зборами (обов'язковими 

платежами), які справлялися до 1 січня 2011 року та встановлені Податковим 

кодексом України 

19090500 Податки та збори, не віднесені до інших категорій 

20000000  Неподаткові надходження   

21000000  Доходи від власності та підприємницької діяльності   

21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних 

підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та 

дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у 

статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 

21010100 Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних 

унітарних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до державного бюджету 

відповідно до закону 

21010200 Надходження від сплати частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до 

державного бюджету відповідно до статті 25 Закону України "Про Державний 

бюджет України на 2020 рік", за результатами фінансово-господарської 

діяльності у 2019 році акціонерного товариства "Національна акціонерна 

компанія "Нафтогаз України" 

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 

об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 



21010500 Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у 

статутних капіталах яких є державна власність 

21010600 Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі 

реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини 

чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що 

вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням 

штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що 

склався станом на 1 січня 2018 року, який сплачується підприємствами 

електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей 

21010700 Надходження від сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) за 

результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році акціонерного 

товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" 

21010800 Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у 

статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна 

власність 

21010900  Заборгованість за минулі періоди із сплати частини чистого прибутку (доходу) 

Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств   

21011000 Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної 

галузей дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських 

товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, що залучаються до 

розрахунків на виконання положень частини другої статті 21 Закону України 

"Про Державний бюджет України на 2018 рік" 

21011100 Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної 

галузей із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних 

підприємств та їх об'єднань, який вилучається до державного бюджету відповідно 

до закону, що залучаються до розрахунків на виконання положень частини другої 

статті 21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" 

21020000  Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до 

Закону України "Про Національний банк України"  

21030000 Позицію виключено 

21040000  Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету   

21050000  Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  

21080000  Інші надходження   

21080100  Платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на 

території України, відповідно до укладеної міжурядової угоди   

21080200  Платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської 

Федерації про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної 

сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються 

військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території 

України  

21080500  Інші надходження  

21080600  Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, 

установі, організації   

21080700  Позицію виключено 

21080800  Суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки   



21080900  Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення 

норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг  

21081000  Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог 

валютного законодавства   

21081100  Адміністративні штрафи та інші санкції  

21081200  Штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного 

використання енергетичних ресурсів   

21081300 Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (крім 

адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі) 

21081400  Надходження податків і зборів (обов'язкових платежів), які справлялися до 1 

січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом (крім податків та зборів, 

які надходили до місцевих бюджетів), включаючи розстрочені та відстрочені 

суми грошових зобов'язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних 

санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року та сум 

донарахованих за актами перевірок  

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  

21081600 Плата за експлуатацію газорозподільних систем або їх складових 

21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 

21081800 Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі 

21081900 Штрафні (фінансові) санкції за порушення установленого законодавством 

порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів 

розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, 

у тому числі для перерахування покупцям (споживачам) компенсації частини сум 

зазначених санкцій у порядку, визначеному законодавством 

21082000 Надходження коштів від сплати особами з інвалідністю часткової вартості 

автомобілів та коштів від реалізації автомобілів, повернутих особами з 

інвалідністю 

21082100 надходження від реалізації майнових прав на використання фільмів, вихідних 

матеріалів фільмів та фільмокопій, передбачені пунктом 13 6 частини третьої 

статті 29 Бюджетного кодексу України 

21082200 платіж, що сплачується суб'єктом кінематографії за розгляд заяв щодо отримання 

державних субсидій, визначений пунктом 13 7 частини третьої статті 29 

Бюджетного кодексу України 

21082300 кошти, що сплачуються суб'єктом кінематографії до державного бюджету у 

вигляді 50 відсотків прибутків, отриманих від прокату та/або передачі прав на 

використання фільму, відповідно до пункту 13 8 частини третьої статті 29 

Бюджетного кодексу України 

21083000 Надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та 

повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та 

устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших 

державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та 



організацій, які використовують кошти державного бюджету 

21084000 Внески на регулювання, які сплачуються суб'єктами господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до 

статті 13 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" 

21090000 Кошти від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що 

залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, 

та/або кошти у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції"  

21110000  Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва   

22000000  Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 

діяльності  

22010000  Плата за надання адміністративних послуг 

22010200  Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що 

видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами 

місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади  

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

22010400  Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів 

господарської діяльності   

22010500 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та 

зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

22010600 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і 

плодовим та зерновим дистилятом, дистилятом виноградним спиртовим, 

біоетанолом 

22010700 Позицію виключено 

22010900 Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань) 

22011000  Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими 

виробами   

22011100  Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 

тютюновими виробами   

22011200  Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката 

ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги   

22011400  Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на 

користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких 

ліцензій  

22011500 Плата за ліцензії, сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, 

оператора газотранспортної системи, видані/здійснену Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

22011700  Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на 

здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких 



ліцензій  

22011800  Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності  

22011900 Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які 

стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок 

22012000 Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з 

території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів 

22012100 Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від 

продажу таких дозволів 

22012200 Плата за виділення номерного ресурсу 

22012300 Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання 

(реєстраційний збір) 

22012400 Плата за оформлення посвідчення закордонного українця 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень  

22012700 Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за одержання інформації 

з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої 

влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

22012800 Позицію виключено  

22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також 

плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною 

реєстрацією  

22013000 Плата за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення 

азартних ігор 

22013100 Плата за ліцензії на виробництво пального 

22013200 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним 

22013300 Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним 

22013400 Плата за ліцензії на право зберігання пального 

22020000 Позицію виключено  

22030000 Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави  

22030100 Судовий збір  

22030200 Надходження від звернення застави у дохід держави  

22050000  Позицію виключено  



22060000  Кошти, отримані за вчинення консульських дій   

22070000  Виконавчий збір  

22080000  Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном   

22080100  Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 

  

22080200  Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ   

22080300  Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном   

22080400  Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 

та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  

22080500  Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на 

умовах кредиту   

22090000  Державне мито   

22090100  Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у 

тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   

22090200  Державне мито, не віднесене до інших категорій   

22090300  Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права 

інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми 

власниками   

22090400  Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України   

22090500  Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита   

22090600 Позицію виключено 

22100000  Позицію виключено    

22110000 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) 

через державний кордон України 

22120000  Позицію виключено  

22130000 Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування 

на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, 

районними, Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями, місцевими радами  

22150000 Портовий (адміністративний) збір 

22150100 Портовий (адміністративний) збір (за винятком портового (адміністративного) 

збору, що надходить від риболовних портів) 

22150200 Портовий (адміністративний) збір, що надходить від риболовних портів 

22160000 Інші адміністративні збори та платежі 

22160100 Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких 

перевищують нормативні 

22200000 Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем 

розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них  



24000000  Інші неподаткові надходження   

24010000 Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім майна, 

конфіскованого за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією 

правопорушення) 

24010100  Кошти від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів   

24010200  Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами 

правоохоронних та інших уповноважених органів   

24010300  Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами 

митних органів  

24010400  Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами 

правоохоронних й інших уповноважених органів  

24020000 Кошти від реалізації майна і надходження національної та іноземної валюти, 

конфіскованих за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з 

корупцією правопорушення (крім надходжень до цільового фонду для 

забезпечення оборони і безпеки держави) 

24030000  Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості 

підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної 

давності  

24040000 Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та 

подвійного призначення  

24050000 Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної 

техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань, 

правоохоронних органів та інших державних органів 

24060000  Інші надходження   

24060300  Інші надходження   

24060500  Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або 

алкогольних напоїв у межах України   

24060600  Надходження коштів з рахунків виборчих фондів   

24060700  Нез'ясовані надходження   

24060800 Позицію виключено 

24061500  Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування 

загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у 

міжнародних авіаційних організаціях   

24061600  Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища   

24061800 Плата за подання скарги щодо процедур закупівлі до органу оскарження 

24061900 Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення 

їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають 

поверненню цим учасникам 

24062000  Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання 

договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не 

підлягають поверненню учаснику - переможцю   

24062100  Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 



навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності  

24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної 

власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх 

самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття 

ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; 

відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за 

неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок  

24062400 Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових 

газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції 

Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату 

24063100 Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування 

питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи надходження 

заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих 

коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України 

24063500  Кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива  

24110000  Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій   

24110100 Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою 

24110200  Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою  

24110300  Відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим 

індивідуальним сільським забудовникам   

24110400 Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, 

наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла 

24110500  Інші (курсові різниці)   

24110600  Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів   

24110700  Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та 

міськими радами   

24110800  Плата за користування кредитом з державного бюджету  

24110900  Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих 

бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла  

24111000 Плата за користування суб'єктами малого підприємництва мікрокредитами з 

державного бюджету 

24111100 Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, 

наданим внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення 

антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції 

Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла, і пеня за несвоєчасну сплату 

відсотків 

24130000  Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на 

території зони спостереження   

24130100 Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на 

території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями 

ядерних установок 



24130200  Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на 

території зони спостереження, що сплачується підприємствами з видобування і 

переробки уранових руд   

24130300 Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на 

території зони спостереження, що сплачується підприємствами, які є 

замовниками будівництва нових ядерних установок або об'єктів, призначених для 

поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення 

24140000  Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів 

господарських операцій   

24140100 Позицію виключено 

24140200 Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на 

клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного 

контролю  

24140300 Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі 

24140500  Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна   

24140600  Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку   

24160000  Концесійні платежі   

24160100  Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (крім тих, які мають 

цільове спрямування згідно із законом)  

24160200  Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (які мають цільове 

спрямування згідно із законом)  

24160300  Концесійні платежі щодо об'єктів державної власності  

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту 

25000000  Власні надходження бюджетних установ   

25010000  Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно із законодавством  

25010100  Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю  

25010200  Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до 

Закону України "Про оренду державного та комунального майна" 

25010400  Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна 

(крім нерухомого майна)  

25020000  Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   

25020100  Благодійні внески, гранти та дарунки  

25020200 Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 

фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у 

тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та 

розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у 

приватній власності фізичних або юридичних осіб 

25020300 Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на 



депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних 

послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що 

отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, 

наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів 

на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення 

власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з 

основною діяльністю, благодійні внески та гранти 

25020400 Позицію виключено 

30000000  Доходи від операцій з капіталом   

31000000  Надходження від продажу основного капіталу   

31010000  Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або 

територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного 

майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники 

яких невідомі  

31010100  Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, 

одержаного державою в порядку спадкування чи дарування   

31010200  Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, 

одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а 

також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі   

31020000  Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння   

31030000  Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та 

майна, що перебуває в комунальній власності   

32000000  Надходження від реалізації державних запасів товарів   

32010000  Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву   

32010100  Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву  

32010200 Позицію виключено   

32010300 Позицію виключено   

32010200 Надходження від погашення підприємствами паливно-енергетичного комплексу 

та нафтогазової галузі перед Державним агентством резерву України 

заборгованості та зобов'язань за матеріальні цінності (включаючи зобов'язання з 

податку на додану вартість, що виникають за результатами проведення таких 

розрахунків, та із сплати штрафних санкцій і відсотків за користування 

ресурсами), а також надходження Державного агентства резерву України від 

реалізації матеріальних цінностей, повернутих підприємствами паливно-

енергетичного комплексу та нафтогазової галузі  

32010400  Позицію виключено 

32020000  Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву   

33000000  Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  

33010000  Кошти від продажу землі   

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 

що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 

які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 



33010300 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або 

прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, 

які підлягають приватизації 

33010200 Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на 

земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 

33010400 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до 

розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням 

платежу 

33020000  Надходження від продажу нематеріальних активів   

33030000 Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти 

нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних 

ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і 

Державної спеціальної служби транспорту  

34000000  Податки на фінансові операції та операції з капіталом   

40000000  Офіційні трансферти   

41000000  Від органів державного управління   

41010000  Кошти, що надходять з інших бюджетів   

41010100 Реверсна дотація  

41010200  Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації до 

державного бюджету   

41010300  Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з 

державного бюджету   

41010400  Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з 

районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та 

обласного значення) до міських (міст районного значення), селищних та 

сільських бюджетів   

41010500  Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з міських 

(міст районного значення), селищних та сільських бюджетів до районних та 

міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) 

бюджетів   

41010600  Позицію виключено  

41010600 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

41010700  Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до державного бюджету з 

місцевих бюджетів   

41010800  Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до місцевих бюджетів з 

державного бюджету   

41010900  Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами   

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 

41020100 Базова дотація  

41020200 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 



охорони здоров'я 

41020300  Позицію виключено 

41020400  Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам   

41020600 Стабілізаційна дотація  

41020800  Додаткова дотація з державного бюджету міському бюджету міста Славутича на 

забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста Славутича  

41020900  Позицію виключено 

41021000 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію 

втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг 

зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування 

41021100 Позицію виключено   

41021100 Позицію виключено 

41021200 Позицію виключено 

41021300 Позицію виключено 

41021400  Позицію виключено 

41021400 Позицію виключено 

41021500  Позицію виключено 

41021600 Позицію виключено   

41021600 Позицію виключено 

41021700 Позицію виключено   

41021800 Позицію виключено 

41021900 Позицію виключено 

41022000 Позицію виключено 

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

41030200  Позицію виключено 

41030200 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області 

для здійснення природоохоронних заходів із видалення, перевезення та утилізації 

небезпечних відходів гексахлорбензолу у зоні консервації Домбровського кар'єру 

в Калуському районі 

41030300  Позицію виключено 

41030300 Позицію виключено 

41030300 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Полтавської області на 

поточний середній ремонт автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - 

Довжанський на ділянці км 336 + 873 - км 340 + 961 по вул. Київське шосе і вул. 

Харківське шосе в межах м. Полтава (окремими ділянками) 

41030400  Позицію виключено 

41030400 Позицію виключено 

41030500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 



цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення 

зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи 

відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 

відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення 

житлових умов 

41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги 

сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги 

дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 

догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, 

компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою 

з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 

41030700 Позицію виключено 

41030700 Субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим для 

здійснення природоохоронного заходу з розроблення матеріалів до проекту зміни 

меж та розширення території Ялтинського гірсько-лісового природного 

заповідника 

41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг 

тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, 

поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення 

рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів 

комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для 

споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за 

індивідуальними договорами 

41030900  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг 

зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, 

зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на 

побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), 

на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників 

транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним 

збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян 

41031000  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу  

41031100 Позицію виключено 

41031100 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Бучі Київської області 



на будівництво дошкільного дитячого закладу по вул. Лесі Українки в м. Бучі 

Київської області 

41031200  Позицію виключено   

41031200 Позицію виключено 

41031200 Субвенція з державного бюджету на обслуговування боргу за запозиченнями, 

здійсненими у 2012 році до загального фонду бюджету міста Києва  

41031300 Позицію виключено   

41031300 Позицію виключено 

41031300 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 

41031400  Позицію виключено  

41031400  Позицію виключено  

41031400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в 

рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 

41031500 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовтих Вод на 

виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста 

Жовтих Вод 

41031600  Позицію виключено 

41031600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво 

мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту 

41031700 Позицію виключено 

41031700 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на завершення розпочатих 

у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції, будівництво нових, 

реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і 

двадцятип'ятиметрових басейнів 

41031800  Позицію виключено   

41031800 Позицію виключено 

41031800 Позицію виключено 

41031900 Позицію виключено 

41031900 Позицію виключено 

41032000  Позицію виключено 

41032000 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на 

проведення реконструкції та будівництва будівель і споруд комунального 

підприємства "Аеропорт Ізмаїл" 

41032100  Позицію виключено 



41032100 Субвенція з державного бюджету бюджету міста Києва на ремонт та 

реконструкцію мосту імені Є. О. Патона 

41032200  Позицію виключено  

41032200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту 

"Житло для внутрішньо-переміщених осіб" 

41032300 Позицію виключено 

41032300 Позицію виключено 

41032400  Позицію виключено 

41032400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів 

транскордонного співробітництва 

41032500 Позицію виключено   

41032500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального 

захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої 

освіти 

41032500 Позицію виключено  

41032600 Позицію виключено   

41032600 Позицію виключено 

41032700 Позицію виключено   

41032700 Позицію виключено 

41032700 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

"Спроможна школа для кращих результатів" 

41032800 Позицію виключено 

41032800 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на 

погашення кредиторської заборгованості, що утворилася за придбане у 2012 році 

медичне обладнання (мамографічне, рентгенологічне та апарати ультразвукової 

діагностики) вітчизняного виробництва 

41032900 Позицію виключено  

41032900 Позицію виключено 

41032900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи 

екстреної медичної допомоги 

41033000 Позицію виключено  

41033000 Позицію виключено 

41033000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я 

41033100 Позицію виключено 

41033200  Позицію виключено   

41033200 Позицію виключено  

41033200  Позицію виключено  

41033200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку 

об'єднаних територіальних громад 



41033300 Позицію виключено  

41033300  Позицію виключено  

41033300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 

спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості 

41033400 Позицію виключено   

41033400 Позицію виключено  

41033400 Позицію виключено 

41033500 Позицію виключено  

41033500 Позицію виключено  

41033500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання 

ангіографічного обладнання 

41033600  Позицію виключено  

41033600 Позицію виключено 

41033700 Позицію виключено 

41033800 Позицію виключено  

41033800  Позицію виключено  

41033800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-

практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти 

41033900 Позицію виключено  

41033900 Позицію виключено  

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  

41034000 Позицію виключено 

41034100 Позицію виключено   

41034100 Позицію виключено 

41034200 Позицію виключено  

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  

41034300  Позицію виключено 

41034400  Позицію виключено 

41034400 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 

41034500  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій  

41034600  Позицію виключено 

41034600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного 

конфлікту на сході України 

41034700 Позицію виключено   



41034700 Позицію виключено  

41034700 Позицію виключено 

41034800 Позицію виключено 

41034900 Позицію виключено   

41034900 Позицію виключено  

41034900 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  

41035000  Позицію виключено 

41035100  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів 

соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території 

зони спостереження   

41035200  Позицію виключено 

41035200 Позицію виключено 

41035300 Позицію виключено  

41035300 Позицію виключено 

41035400 Позицію виключено   

41035400 Позицію виключено  

41035400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами 

41035500 Позицію виключено   

41035500 Позицію виключено 

41035600  Позицію виключено 

41035700 Позицію виключено 

41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної 

соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам 

за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 

сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення 

патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в 

сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків 

41035900 Позицію виключено 

41036000 Позицію виключено 

41036100 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 I - II 

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 

41036200 Позицію виключено 

41036300  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм - 

переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування   

41036400 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 

41036500 Позицію виключено   

41036500 Позицію виключено 

41036600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між 

фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, 

постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, 

постачання холодної води та водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та 

постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим 

підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та 

водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися 

та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування 

41036700 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на 

погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання 

41036800 Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Яремче (для Поляницької 

сільської ради) на будівництво сучасного біатлонного комплексу в с. Поляниця 

Яремчанської міської ради Івано-Франківської області 

41036900 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області на 

будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. 

Херсоні 

41037000  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів  

41037100 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на 

подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові 

41037200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 

41037300 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 



41037400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, 

будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у 

попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту 

41037600 Позицію виключено 

41037700 Позицію виключено   

41037700 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення 

будівництва метрополітену у м. Дніпрі 

41037800 Позицію виключено  

41037900 Позицію виключено  

41038000 Позицію виключено  

41038100 Позицію виключено  

41038200 Позицію виключено  

41038300 Позицію виключено  

41038400 Позицію виключено  

41038500 Позицію виключено  

41038600 Позицію виключено  

41038700 Позицію виключено  

41038800 Позицію виключено  

41038900 Позицію виключено  

41039000 Позицію виключено  

41039100 Позицію виключено  

41039100 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" 

41039200 Позицію виключено  

41039300 Позицію виключено  

41039400 Позицію виключено  

41039500 Позицію виключено  

41039600 Позицію виключено  

41039700 Позицію виключено  

41039800 Позицію виключено 

41039900 Позицію виключено 

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 

41040100 Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного 

бюджету 

41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного бюджету 



41040300 Дотація з місцевого бюджету на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів 

внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку 

суб'єктам космічної діяльності та літакобудування за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного бюджету 

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 

41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, 

поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення 

рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів 

комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для 

споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за 

індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 

догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, 

компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою 

з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

41050400 Субвенція з місцевого бюджету 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 I - II 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 за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

41050500 Субвенція з місцевого бюджету 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 за рахунок відповідної 



субвенції з державного бюджету 

41050600 Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з 

інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини 

другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини 

першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 

забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних 

послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом 

"гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною 

та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного 

вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету 

41050800 Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної 

компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

41050900 Субвенція з місцевого бюджету 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 за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти 

за рахунок коштів освітньої субвенції 

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, 

що утворився на початок бюджетного періоду 

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

41051300 Субвенція з місцевого бюджету на створення навчально-практичних центрів 

сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 

41051600 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, 



що утворився на початок бюджетного періоду 

41051700 Позицію виключено 

41051700 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на 

початок бюджетного періоду 

41051800 Позицію виключено 

41051900 Субвенція з місцевого бюджету на придбання ангіографічного обладнання за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

41052000 Позицію виключено 

41052100 Субвенція з місцевого бюджету 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" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

41052200 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету 

41052300 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

41052400 Субвенція з місцевого бюджету на підтримку розвитку об'єднаних територіальних 

громад за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

41052500 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної 

кредитної програми для відновлення України за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

41052700 Субвенція з місцевого бюджету на створення нових, будівельно-ремонтні роботи 

існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт 

з будівництва/реконструкції палаців спорту за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

41052800 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, 

що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

41052900 Субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю 

теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, 

централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що 

вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам 

і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого 

питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та 

тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади 

чи місцевого самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

41053000 Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та 



сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

41053100 Субвенція з місцевого бюджету на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і 

забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому 

числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс", за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

41053200 Позицію виключено 

41053300 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи 

ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 

41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів 

41053500 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 

41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 

41053700 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 

41053800 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між 

територіальними громадами 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 

41054000 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів 

відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок 

бюджетного періоду 

41054100 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної 

субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду 

41054200 Субвенція з місцевого бюджету 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 за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

41054300 Позицію виключено 

41054400 Позицію виключено 

41054500 Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних 

майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету 

41054600 Субвенція з місцевого бюджету на завершення розпочатих у попередньому 

періоді робіт з будівництва/реконструкції, будівництво нових, реконструкцію та 

капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і 

двадцятип'ятиметрових басейнів за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

41054700 Позицію виключено 



41054800 Субвенція з місцевого бюджету на покращення соціального захисту окремих 

категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

41054900 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа для 

кращих результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

42000000 Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних 

організацій, донорських установ 

42010000 Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної 

організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки 

42020000  Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів   

42030000 Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів 

іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 

42030100  Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки 

Європейського Союзу   

42030200  Інша допомога, надана Європейським Союзом   

42030300 Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних 

організацій, донорських установ 

42030400 Надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів 

іноземних держав, міжнародних організацій та донорських установ для створення 

фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками 

50000000  Цільові фонди   

50020000 Позицію виключено   

50020100 Позицію виключено   

50020200 Позицію виключено   

50020300 Позицію виключено   

50020400 Позицію виключено   

50020500 Позицію виключено   

50030000 Позицію виключено   

50030100 Позицію виключено   

50030200 Позицію виключено   

50030300 Позицію виключено   

50030400 Позицію виключено   

50030500 Позицію виключено   

50040000 Позицію виключено   

50040100  Позицію виключено 

50040200  Позицію виключено 



50040300  Позицію виключено 

50040400  Позицію виключено 

50040500  Позицію виключено 

50060000  Позицію виключено  

50070000  Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів   

50080000 Надходження до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави  

50080100 Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, 

конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з 

корупцією правопорушення  

50100000  Інші фонди   

50110000  Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   
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Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету  

Код  Найменування  

0100  Загальнодержавні функції  

0110  Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого 

самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність  

0111  Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого 

самоврядування  

0112  Фінансова та фіскальна діяльність  

0113  Зовнішньополітична діяльність  

0120  Економічна допомога зарубіжним країнам  

0130  Інші загальні функції державного управління  

0131  Управління системою державної служби  

0132  Загальнодержавне планування та статистика  

0133  Інша діяльність у сфері державного управління  

0140  Позицію виключено  

0150  Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері державного 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

14.01.2011 N 11  



управління 

0160  Проведення виборів та референдумів  

0170  Обслуговування боргу  

0171  Позицію виключено 

0172  Позицію виключено 

0180  Міжбюджетні трансферти  

0200  Оборона  

0210  Військова оборона  

0220  Цивільна оборона  

0230  Військова допомога зарубіжним країнам  

0240  Військова освіта  

0250  Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері оборони 

0260  Інша діяльність у сфері оборони  

0300  Громадський порядок, безпека та судова влада  

0310  Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю 

та охорона державного кордону  

0320  Протипожежний захист та рятування  

0330  Судова влада  

0340  Кримінально-виконавча система та виправні заходи  

0350  Діяльність у сфері безпеки держави  

0360  Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді  

0370  Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері громадського 

порядку, безпеки та судової влади 

0380  Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади  

0400  Економічна діяльність  

0410  Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність  

0411  Загальна економічна та торговельна діяльність  

0412  Регулювання трудових відносин  

0420  Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне 

господарство  

0421  Сільське господарство  

0422  Лісове господарство та мисливство  

0423  Рибне господарство  

0430  Паливно-енергетичний комплекс  

0431  Вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива  

0432  Нафтогазова галузь  

0433  Електроенергетична галузь  

0434  Інші галузі паливно-енергетичного комплексу  



0440  Інша промисловість та будівництво  

0441  Промисловість з видобутку рудних та нерудних корисних копалин  

0442  Обробна промисловість  

0443  Будівництво  

0444  Відтворення мінерально-сировинної бази  

0450  Транспорт  

0451  Автомобільний транспорт  

0452  Водний транспорт  

0453  Залізничний транспорт  

0454  Повітряний транспорт  

0455  Трубопровідний та інший транспорт  

0456  Дорожнє господарство  

0460  Зв'язок, телекомунікації та інформатика  

0470  Інші галузі економіки  

0471  Позицію виключено 

0472  Позицію виключено 

0473  Позицію виключено 

0480  Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в галузях економіки 

0481  Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері економічної, 

торговельної та трудової діяльності 

0482  Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері сільського 

господарства, лісового господарства та мисливства, рибного господарства 

0483  Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері паливно-

енергетичного комплексу 

0484  Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в інших галузях 

промисловості та будівництві 

0485  Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері транспорту 

0486  Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері зв'язку, 

телекомунікації та інформатики 

0487  Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в інших галузях 

економіки 

0490  Інша економічна діяльність  

0500  Охорона навколишнього природного середовища  

0510  Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного 

середовища  

0511  Охорона та раціональне використання природних ресурсів  

0512  Утилізація відходів  

0513  Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища  

0520  Збереження природно-заповідного фонду  



0530  Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони 

навколишнього природного середовища 

0540  Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища  

0600  Житлово-комунальне господарство  

0610  Житлове господарство  

0620  Комунальне господарство  

0630  Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері житлово-

комунального господарства 

0640  Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  

0700  Охорона здоров'я  

0710  Медична продукція та обладнання  

0720  Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога  

0721  Поліклініки загального профілю та амбулаторії  

0722  Спеціалізовані та стоматологічні поліклініки 

0723  Позицію виключено 

0724 Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної 

(швидкої) медичної допомоги 

0725  Фельдшерсько-акушерські пункти  

0726 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 

0730  Лікарні та санаторно-курортні заклади  

0731  Лікарні загального профілю  

0732  Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади  

0733 Перинатальні центри, пологові будинки 

0734  Санаторно-курортні заклади  

0740  Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади  

0750  Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони 

здоров'я 

0760  Інша діяльність у сфері охорони здоров'я  

0761  Будинки дитини  

0762  Станції переливання крові  

0763  Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я  

0800  Духовний та фізичний розвиток  

0810  Фізична культура і спорт  

0820  Культура та мистецтво  

0821  Театри  

0822  Художні колективи, концертні і циркові організації  

0823  Кінематографія  

0824 Бібліотеки, музеї і виставки 



0824  Позицію виключено 

0825  Позицію виключено 

0826  Позицію виключено 

0827  Заповідники  

0828  Клубні заклади  

0829  Інші заходи і заклади в галузі культури та мистецтва, творчі спілки 

0830  Засоби масової інформації  

0831  Позицію виключено 

0832  Позицію виключено 

0833  Позицію виключено 

0834  Позицію виключено 

0840  Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері духовного та 

фізичного розвитку 

0850  Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку та інформації 

0900  Освіта  

0910  Дошкільна освіта  

0920  Загальна середня освіта  

0921 Заклади загальної середньої освіти 

0922 Спеціалізовані та спеціальні заклади загальної середньої освіти 

0923  Позицію виключено 

0930 Професійна (професійно-технічна) освіта 

0940 Фахова передвища та вища освіта 

0941 Заклади фахової передвищої освіти 

0942 Заклади вищої освіти 

0950  Післядипломна освіта  

0960  Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми  

0970 Програми матеріального забезпечення закладів освіти 

0980  Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері освіти 

0990  Інші заклади та заходи у сфері освіти  

1000  Соціальний захист та соціальне забезпечення  

1010  Соціальний захист на випадок непрацездатності  

1020  Соціальний захист пенсіонерів  

1030  Соціальний захист ветеранів війни та праці  

1040  Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді  

1050  Соціальний захист безробітних  

1060  Допомога у вирішенні житлового питання  

1061  Позицію виключено 



1062  Позицію виключено 

1070  Соціальний захист інших категорій населення  

1080  Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері соціального 

захисту 

1090  Інша діяльність у сфері соціального захисту  

 

   

Директор департаменту 
державного бюджету  

  
В. П. Лозицький  

(Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету 

 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України  

від 19.09.2011 р. N 1167, 

 від 28.12.2012 р. N 1448, 

від 18.12.2019 р. N 545) 

   

 

 

Економічна класифікація видатків бюджету 

Код Найменування 

2000 Поточні видатки 

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 

2110 Оплата праці 

2111 Заробітна плата 

2112 Грошове забезпечення військовослужбовців 

2120 Нарахування на оплату праці 

2200 Використання товарів і послуг 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

2230 Продукти харчування 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 

2250 Видатки на відрядження 

2260 Видатки та заходи спеціального призначення 

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

14.01.2011 N 11 

(у редакції наказу Міністерства фінансів 

України 

від 26.12.2011 N 1738) 



2271 Оплата теплопостачання 

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 

2273 Оплата електроенергії 

2274 Оплата природного газу 

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 

2276  Оплата енергосервісу 

2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм 

2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм 

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку 

2400 Обслуговування боргових зобов'язань 

2410 Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 

2420 Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 

2600 Поточні трансферти 

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 

організаціям 

2700 Соціальне забезпечення 

2710 Виплата пенсій і допомоги 

2720 Стипендії 

2730 Інші виплати населенню 

2800 Інші поточні видатки 

2900 Позицію виключено 

3000 Капітальні видатки 

3100 Придбання основного капіталу 

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

3120 Капітальне будівництво (придбання) 

3121 Капітальне будівництво (придбання) житла 

3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 

3130 Капітальний ремонт 

3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 

3140 Реконструкція та реставрація 

3141 Реконструкція житлового фонду (приміщень) 

3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 



3143 Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

3150 Створення державних запасів і резервів 

3160 Придбання землі та нематеріальних активів 

3200 Капітальні трансферти 

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

3230 Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 

організаціям 

3240 Капітальні трансферти населенню 

9000 Нерозподілені видатки 

  

Директор Департаменту 

державного бюджету В. Лозицький 

 

 

(Економічна класифікація видатків бюджету із змінами, внесеними 

 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.04.2011 р. N 497, 

 у редакції наказу Міністерства  

фінансів України від 26.12.2011 р. N 1738, 

 із змінами, внесеними згідно з наказами 

Міністерства фінансів України від 23.05.2012 р. N 595, 

 від 22.08.2012 р. N 937, 

 від 06.11.2015 р. N 996, 

від 01.11.2018 р. N 865) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація кредитування бюджету  

Код  Найменування  

4000  Кредитування  

4100  Внутрішнє кредитування  

4110  Надання внутрішніх кредитів  

4111  Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  

4112  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  

4113  Надання інших внутрішніх кредитів  

4120  Повернення внутрішніх кредитів  

4121  Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів  

4122  Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями  

4123  Повернення інших внутрішніх кредитів  

4200  Зовнішнє кредитування  

4210  Надання зовнішніх кредитів  

4220  Повернення зовнішніх кредитів  

 

   

Директор департаменту 
державного бюджету  

  
В. П. Лозицький  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

14.01.2011 N 11  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомча класифікація видатків та кредитування державного бюджету  

Код  Найменування  

11  Апарат Верховної Ради України  

30  Державне управління справами  

41  Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України  

042 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 

(загальнодержавні видатки та кредитування) 

50  Державна судова адміністрація України  

55 Верховний Суд 

60  Позицію виключено 

65  Позицію виключено 

70  Позицію виключено 

75  Позицію виключено 

80  Конституційний Суд України  

85 Вищий антикорупційний суд 

90 Офіс Генерального прокурора 

95 Вищий суд з питань інтелектуальної власності 

100  Міністерство внутрішніх справ України  

110 Позицію виключено  

111 Позицію виключено 

120 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

14.01.2011 N 11  



121 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

(загальнодержавні видатки та кредитування) 

140  Міністерство закордонних справ України  

150 Міністерство у справах ветеранів України 

151 Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування) 

160 Позицію виключено  

161 Позицію виключено  

170 Позицію виключено  

180 Позицію виключено  

181  Позицію виключено  

190  Позицію виключено  

210  Міністерство оборони України  

220  Міністерство освіти і науки України  

221 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) 

230  Міністерство охорони здоров'я України  

231 Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування) 

240 Міністерство енергетики та захисту довкілля України 

241 Міністерство енергетики та захисту довкілля України (загальнодержавні видатки та 

кредитування) 

250  Міністерство соціальної політики України  

251 Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування) 

260  Позицію виключено 

275 Міністерство розвитку громад та територій України 

276 Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та 

кредитування) 

280 Позицію виключено  

290 Міністерство цифрової трансформації України 

291 Міністерство цифрової трансформації України (загальнодержавні видатки та 

кредитування) 

300  Позицію виключено 

310  Міністерство інфраструктури України  

311  Державне агентство автомобільних доріг України 

312 Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування) 

313  Позицію виключено  

313 Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки та 

кредитування) 

320  Позицію виключено  

321  Позицію виключено  



330 Позицію виключено  

340 Позицію виключено  

340 Міністерство молоді та спорту України, 

341 Позицію виключено  

341 Позицію виключено  

341 Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування), 

350  Міністерство фінансів України  

351 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) 

360  Міністерство юстиції України  

370 Позицію виключено  

380 Міністерство культури та інформаційної політики України 

381 Позицію виключено  

390 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, 

391 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

(загальнодержавні видатки та кредитування) 

503  Позицію виключено 

512  Позицію виключено 

527  Державна інспекція ядерного регулювання України  

534  Позицію виключено  

549  Позицію виключено 

549 Позицію виключено  

550  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг 

553  Позицію виключено 

555 Позицію виключено  

556  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та 

інформатизації 

596  Головне управління розвідки Міністерства оборони України  

597 Уповноважений із захисту державної мови 

598 Вища рада правосуддя 

599  Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  

601  Антимонопольний комітет України  

607  Позицію виключено 

611  Позицію виключено 

612  Національне агентство України з питань державної служби 

615  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

617  Позицію виключено 

630 Позицію виключено  



632 Національне антикорупційне бюро України  

633 Національне агентство з питань запобігання корупції  

634 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг  

635 Позицію виключено  

636  Позицію виключено 

637  Позицію виключено  

638  Державне космічне агентство України  

642 Державне бюро розслідувань 

643 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів  

644  Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення  

645  Позицію виключено  

650  Рада національної безпеки і оборони України  

651  Рахункова палата  

652  Служба безпеки України  

654  Національна академія наук України  

655  Національна академія педагогічних наук України  

656  Національна академія медичних наук України  

657  Національна академія мистецтв України  

658  Національна академія правових наук України  

659  Національна академія аграрних наук України  

660  Управління державної охорони України  

661 Фонд державного майна України 

662  Служба зовнішньої розвідки України  

664 Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України  

665  Позицію виключено 

665 Позицію виключено  

673  Центральна виборча комісія  

674 Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки та кредитування) 

680  Позицію виключено  

771  Позицію виключено  

772  Вінницька обласна державна адміністрація  

773  Волинська обласна державна адміністрація  

774  Дніпропетровська обласна державна адміністрація  

775  Донецька обласна державна адміністрація  

776  Житомирська обласна державна адміністрація  



777  Закарпатська обласна державна адміністрація  

778  Запорізька обласна державна адміністрація  

779  Івано-Франківська обласна державна адміністрація  

780  Київська обласна державна адміністрація  

781  Кіровоградська обласна державна адміністрація  

782  Луганська обласна державна адміністрація  

783  Львівська обласна державна адміністрація  

784  Миколаївська обласна державна адміністрація  

785  Одеська обласна державна адміністрація  

786  Полтавська обласна державна адміністрація  

787  Рівненська обласна державна адміністрація  

788  Сумська обласна державна адміністрація  

789  Тернопільська обласна державна адміністрація  

790  Харківська обласна державна адміністрація  

791  Херсонська обласна державна адміністрація  

792  Хмельницька обласна державна адміністрація  

793  Черкаська обласна державна адміністрація  

794  Чернівецька обласна державна адміністрація  

795  Чернігівська обласна державна адміністрація  

797  Позицію виключено  

868 Позицію виключено  

868 Державна регуляторна служба України  

 

Директор департаменту 
державного бюджету  

  
В. П. Лозицький  

 

(Відомча класифікація із змінами, внесеними згідно з 

 наказами Міністерства фінансів України від 26.05.2011 р. N 643, 

 від 29.12.2011 р. N 1813, 

 від 19.04.2012 р. N 484, 

 від 29.05.2013 р. N 568, 

листом Міністерства фінансів України 

 від 21.11.2013 р. N 952, 

наказами Міністерства фінансів України 

 від 07.02.2014 р. N 44, 

 від 05.08.2014 р. N 800, 

від 31.12.2014 р. N 1290, 

від 23.03.2015 р. N 347, 

від 05.01.2016 р. N 2, 



від 30.12.2016 р. N 1230, 

 від 07.06.2017 р. N 561, 

від 11.08.2017 р. N 691, 

від 29.12.2017 р. N 1175, 

від 21.12.2018 р. N 1084, 

від 22.11.2019 р. N 493, 

від 18.12.2019 р. N 545, 

від 05.05.2020 р. N 191) 

   

 

 

 

 

Класифікація фінансування бюджету за типом кредитора  

Код  Найменування  

200000  Внутрішнє фінансування  

201000  Фінансування за рахунок коштів державних фондів  

201100  Позики, одержані з державних фондів  

201110  Одержано позик  

201120  Погашено позик  

202000  Фінансування за рахунок позик банківських установ  

202100  Фінансування за рахунок позик Національного банку України  

202110  Одержано позик  

202120  Погашено позик  

202200  Фінансування за рахунок інших банків  

202210  Одержано позик  

202220  Погашено позик  

203000  Інше внутрішнє фінансування  

203100  Позики інших фінансових установ  

203110  Одержано позик  

203120  Погашено позик  

203130  Позицію виключено 

203200  Позики нефінансових державних підприємств  

203210  Одержано позик  

203220  Погашено позик  
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203230  Позицію виключено 

203300  Позики нефінансового приватного сектора  

203310  Одержано позик  

203320  Погашено позик  

203400  Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку  

203410  Одержано  

203420  Повернено  

203500  Фінансування за рахунок випуску цінних паперів  

203510  Одержано позик  

203520  Погашено позик  

203600 Інше внутрішнє фінансування 

203610 Одержано позик 

203620 Погашено позик 

204000  Надходження від приватизації державного майна  

205000  Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ  

205100  На початок періоду  

205200  На кінець періоду  

205300  Інші розрахунки  

205310  Курсова різниця  

205320  Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету  

205330  Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету  

205340  Інші розрахунки  

206000  Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для 

управління ліквідністю  

206100  Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок 

продажу/пред'явлення цінних паперів 

206110 Повернення бюджетних коштів з депозитів 

206120 Надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів 

206200 Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів 

206210 Розміщення бюджетних коштів на депозитах 

206220 Придбання цінних паперів 

207000  Позицію виключено 

207100  Позицію виключено 

207200  Позицію виключено 

207300  Позицію виключено 

207000 Коригування  

208000  Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  



208100  На початок періоду  

208200  На кінець періоду  

208300  Інші розрахунки  

208310  Курсова різниця  

208320  Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету  

208330  Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету  

208340  Інші розрахунки  

208350 Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та 

Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних 

бюджетів  

208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)  

209000  Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей  

209100  На початок періоду  

209200  На кінець періоду  

300000  Зовнішнє фінансування  

301000  Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями 

301100  Одержано позик  

301200  Погашено позик  

302000  Позики, надані органами управління іноземних держав  

302100  Одержано позик  

302200  Погашено позик  

303000  Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними 

фінансовими установами  

303100  Одержано позик  

303200  Погашено позик  

304000  Фінансування за рахунок випуску цінних паперів  

304100  Одержано позик  

304200  Погашено позик  

305000  Інше зовнішнє фінансування  

305100  Одержано позик  

305200  Погашено позик  

306000  Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для 

управління ліквідністю  

306100  Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок 

продажу/пред'явлення цінних паперів 

306200 Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів 

307000  Позицію виключено 



307100  Позицію виключено 

307200  Позицію виключено 

307000 Коригування  

 

 

Директор департаменту 
державного бюджету  

  
В. П. Лозицький  

 

(Класифікація фінансування бюджету із змінами, внесеними згідно з 

 наказами Міністерства фінансів України від 31.01.2011 р. N 50, 

 від 12.04.2011 р. N 497, 

 від 29.12.2011 р. N 1813, 

 від 11.04.2014 р. N 397, 

від 09.10.2015 р. N 874, 

від 05.01.2016 р. N 2, 

від 14.07.2016 р. N 619, 

 від 13.03.2017 р. N 358) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання  

Код  Найменування  

   Загальне фінансування  

400000  Фінансування за борговими операціями  

401000  Запозичення  

401100  Внутрішні запозичення  

401101  Довгострокові зобов'язання  

401102  Середньострокові зобов'язання  

401103  Короткострокові зобов'язання та векселі  

401104  Інші зобов'язання  

401200  Зовнішні запозичення  

401201  Довгострокові зобов'язання  

401202  Середньострокові зобов'язання  

401203  Короткострокові зобов'язання та векселі  

401204  Інші зобов'язання  

402000  Погашення  

402100  Внутрішні зобов'язання  

402101  Довгострокові зобов'язання  

402102  Середньострокові зобов'язання  

402103  Короткострокові зобов'язання та векселі  

402104  Інші зобов'язання  
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402200  Зовнішні зобов'язання  

402201  Довгострокові зобов'язання  

402202  Середньострокові зобов'язання  

402203  Короткострокові зобов'язання та векселі  

402204  Інші зобов'язання  

403000 Коригування  

403100 Внутрішні зобов'язання  

403200 Зовнішні зобов'язання  

500000  Надходження від приватизації державного майна  

501000 Надходження від приватизації державного майна та інших надходжень, 

безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств 

502000  Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що 

споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми  

504000  Надходження від приватизації підприємств, що належать до сфери управління 

Міністерства оборони України  

505000  Понадпланові надходження від приватизації державного майна з урахуванням 

можливого заміщення інших джерел фінансування державного бюджету  

600000  Фінансування за активними операціями  

601000  Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління 

ліквідністю  

601100  Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок 

продажу/пред'явлення цінних паперів 

601110 Повернення бюджетних коштів з депозитів 

601120 Надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів 

601200 Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів 

601210 Розміщення бюджетних коштів на депозитах 

601220 Придбання цінних паперів 

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів 

602100  На початок періоду  

602200  На кінець періоду  

602300  Інші розрахунки  

602301  Курсова різниця  

602302  Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету  

602303  Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету  

602304  Інші розрахунки  

602305 Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та 

Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних 

бюджетів  



602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)  

603000  Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку  

604000  Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей  

604100  На початок періоду  

604200  На кінець періоду  

 

   

Директор департаменту 
державного бюджету  

  
В. П. Лозицький  

 

 

(Класифікація фінансування бюджету із змінами, внесеними згідно з 

 наказами Міністерства фінансів України від 31.01.2011 р. N 50, 

 від 29.12.2011 р. N 1813, 

від 09.10.2015 р. N 874, 

від 05.01.2016 р. N 2, 

від 14.07.2016 р. N 619, 

 від 13.03.2017 р. N 358, 

від 21.12.2018 р. N 1084) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація боргу за типом кредитора  

Код  Найменування  

200000  Внутрішній борг  

210000  Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів різних рівнів та 

державних фондів  

211000  Заборгованість за позиками, одержаними з державних фондів  

212000  Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів вищих рівнів  

213000  Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів нижчих рівнів  

220000  Заборгованість перед банківськими та іншими фінансовими установами 

221000  Заборгованість за позиками, одержаними від Національного банку України  

222000  Заборгованість за позиками, одержаними від інших банків, фінансових установ  

230000  Заборгованість перед іншими органами управління  

231000  Заборгованість за позиками, одержаними від інших фінансових установ  

232000  Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансових державних 

підприємств  

233000  Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансового приватного сектора  

234000  Інша внутрішня заборгованість  

240000  Заборгованість за випущеними цінними паперами  

250000  Заборгованість, не віднесена до інших категорій  

300000  Зовнішній борг  

310000  Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних фінансових 

організацій 
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320000  Заборгованість за позиками, одержаними від органів управління іноземних 

держав  

330000  Заборгованість за позиками, одержаними від іноземних комерційних банків, 

інших іноземних фінансових установ 

340000  Заборгованість за випущеними цінними паперами  

350000  Заборгованість, не віднесена до інших категорій  

360000  Позицію виключено  

 

 

   

Директор департаменту 
державного бюджету  

  
В. П. Лозицький  

 

 

(Класифікація боргу із змінами, внесеними згідно з наказами 

 Міністерства фінансів України від 12.04.2011 р. N 497, 

 від 11.04.2014 р. N 397) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання  

Код  Найменування  

400000  Внутрішній борг  

410000  Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями  

420000  Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями  

430000  Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями  

440000  Заборгованість за іншими внутрішніми зобов'язаннями  

450000  Позицію виключено  

500000  Зовнішній борг  

510000  Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями  

520000  Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями  

530000  Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями  

540000  Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями  

550000  Позицію виключено  

 

 

   

Директор департаменту 
державного бюджету  

  
В. П. Лозицький  

 

 

(Класифікація боргу із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства фінансів України від 11.04.2014 р. N 397) 
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Тимчасова класифікація  

видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до 

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  

Тимчасову кваліфікацію виключено 

(Тимчасова класифікація видатків із змінами, внесеними згідно з 

 наказами Міністерства фінансів України від 12.04.2011 р. N 497, 

 від 30.04.2011 р. N 575, 

 від 21.06.2011 р. N 740, 

 від 18.07.2011 р. N 892, 

 від 19.12.2011 р. N 1663, 

 від 29.12.2011 р. N 1813, 

 від 19.04.2012 р. N 484, 

 від 17.07.2012 р. N 846, 

 від 12.10.2012 р. N 1090, 

 від 28.12.2012 р. N 1448, 

 від 07.03.2013 р. N 378, 

 від 29.05.2013 р. N 568, 

 від 31.10.2013 р. N 911, 

 від 21.11.2013 р. N 952, 

від 13.12.2013 р. N 1105, 

 від 26.12.2013 р. N 1176, 

від 07.02.2014 р. N 44, 

 від 11.04.2014 р. N 397, 

від 27.05.2014 р. N 630, 

від 31.12.2014 р. N 1290, 

від 23.03.2015 р. N 347, 

від 09.10.2015 р. N 874, 

 від 13.11.2015 р. N 1024, 

від 05.01.2016 р. N 2, 

від 28.03.2016 р. N 396, 

від 05.05.2016 р. N 469, 

від 16.11.2016 р. N 973, 

виключено згідно з наказом Міністерства 

 фінансів України від 07.06.2017 р. N 561) 
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Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих 

бюджетів / Тимчасова класифікація видатків та кредитування для бюджетів 

місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу 

(ТПКВКМБ/ТКВКБМС) 

Типова програмна класифікація втратила чинність 

(наказ доповнено Типовою програмною класифікацією згідно з 

 наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2013 р. N 688, 

 Типова програмна класифікація втратила чинність у зв'язку з втратою чинності  

наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2013 р. N 688 

 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.07.2013 р. N 704) 
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Структура кодування програмної класифікації видатків та кредитування 

державного бюджету 

Код програмної класифікації містить сім знаків, з яких: 

1 2 3 4 Пояснення 

ХХХ Х ХХ Х   

ХХХ 0 00 0 Головний розпорядник (код відомчої 

класифікації видатків та кредитування 

державного бюджету) 

ХХХ Х 00 0 Відповідальний виконавець бюджетних 

програм у системі головного розпорядника: 

ХХХ 1 00 0 якщо головний розпорядник є відповідальним 

виконавцем бюджетної програми, виконання 

якої забезпечується його апаратом, 

четвертим знаком коду визначається цифра 

"1", щодо всіх інших відповідальних виконавців 

бюджетних програм використовуються 

цифри від "2" до "9" 

ХХХ Х ХХ 0 бюджетна програма в межах одного 

відповідального виконавця бюджетної 

програми: 

ХХХ Х 01 0 якщо бюджетна програма пов'язана з 

функціонуванням апаратів органів державної 

влади (в основному це коди діючої 

функціональної класифікації розділу 

"Державне управління"), п'ятий та шостий 

знаки коду визначаються цифрами "01", всі 

інші бюджетні програми - "02", "03", "04" і 

далі в межах одного відповідального виконавця 

бюджетної програми 

ХХХ Х 6Х 0 для відстеження усіх бюджетних програм на 

реалізацію інвестиційних програм (проектів), 

що реалізуються за рахунок коштів 

міжнародних фінансових організацій, п'ятим 

знаком коду таких програм визначається 

цифра "6" 

ХХХ Х 7Х 0 для відстеження усіх бюджетних програм, 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
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видатки або кредитування за якими 

здійснюється за рахунок резервного фонду, 

п'ятим знаком коду таких програм 

визначається цифра "7" 

ХХХ Х 8Х 0 для відстеження усіх бюджетних програм, що 

складають капітальні вкладення, п'ятим 

знаком коду таких програм визначається 

цифра "8" 

 

 

Код кожної бюджетної програми має відповідність коду функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету. 

Програмна класифікація видатків та кредитування державного бюджету відповідно до вимог 

частини другої статті 40 Бюджетного кодексу України щорічно визначається у законі про 

Державний бюджет України. 

  

Директор Департаменту 

державного бюджету В. П. Лозицький 

(Структура кодування у редакції наказу 

 Міністерства фінансів України від 28.12.2012 р. N 1448) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Складові частини витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) 

споживання  

Витрати розвитку - видатки розвитку, надання кредитів з бюджету, розміщення 

бюджетних коштів на депозитах та придбання цінних паперів. 

(абзац перший у редакції наказу Міністерства 

 фінансів України від 11.04.2014 р. N 397) 

Видатки розвитку - це видатки бюджетів на фінансове забезпечення наукової, 

інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема: фінансове забезпечення капітальних 

вкладень виробничого і невиробничого призначення; фінансове забезпечення структурної 

перебудови економіки; інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням.  

Видатки розвитку відповідно до економічної класифікації видатків бюджету 

формуються за рахунок:  

капітальних видатків (КЕКВ 3000);  

(абзац четвертий із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства фінансів України від 23.05.2012 р. N 595) 

досліджень і розробок, окремих заходів розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм (КЕКВ 2281);  

(абзац п'ятий із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства фінансів України від 23.05.2012 р. N 595) 

матеріалів, інвентарю, будівництва, капітального ремонту та заходів спеціального 

призначення, що мають загальнодержавне значення (КЕКВ 2260);  

(абзац шостий із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства фінансів України від 23.05.2012 р. N 595) 

субсидій та поточних трансфертів підприємствам, установам, організаціям (КЕКВ 

2610), які відповідно до функціональної класифікації видатків бюджету та кредитування 

відносяться до:  

(абзац сьомий із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства фінансів України від 23.05.2012 р. N 595) 

наукових досліджень (КФКВК 0150 "Фундаментальні та прикладні дослідження і 

розробки у сфері державного управління", КФКВК 0250 "Фундаментальні та прикладні 

дослідження і розробки у сфері оборони", КФКВК 0370 "Фундаментальні та прикладні 

дослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади", КФКВК 

0480 "Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки в галузях економіки", КФКВК 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
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0530 "Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього 

природного середовища", КФКВК 0630 "Фундаментальні та прикладні дослідження і 

розробки у сфері житлово-комунального господарства", КФКВК 0750 "Фундаментальні та 

прикладні дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я", КФКВК 0840 "Фундаментальні 

та прикладні дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку", КФКВК 

0980 "Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері освіти", КФКВК 1080 

"Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері соціального захисту"); 

(абзац восьмий у редакції наказу 

 Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. N 1813) 

економічної діяльності (КФКВК 0400), зокрема: сільське господарство, паливно-

енергетичний комплекс, транспорт, будівництво, зв'язок, тощо; житлово-комунального 

господарства (КФКВК 0600).  

Витрати споживання - видатки споживання та погашення боргу.  

Видатки споживання - частина видатків бюджетів, які забезпечують поточне 

функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування, бюджетних установ, 

поточні міжбюджетні трансферти та видатки на фінансове забезпечення заходів соціального 

захисту населення та соціально-культурної сфери, а також інші видатки, не віднесені до 

видатків розвитку та нерозподілених видатків.  

Видатки споживання відповідно до економічної класифікації видатків формуються за 

рахунок:  

поточних видатків за КЕКВ 2110 - 2250, 2270, 2282, 2400; КЕКВ 2620, 2630, 2700, 2800;  

(абзац тринадцятий із змінами, внесеними згідно з наказами 

 Міністерства фінансів України від 23.05.2012 р. N 595, 

 від 22.08.2012 р. N 937) 

субсидій та поточних трансфертів підприємствам, установам, організаціям (КЕКВ 

2610), які відповідно до функціональної класифікації видатків та кредитування відносяться 

до:  

(абзац чотирнадцятий із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства фінансів України від 23.05.2012 р. N 595) 

загальнодержавних функцій (КФКВК 0100, крім КФКВК 0150);  

(абзац п'ятнадцятий із змінами, внесеними згідно з наказом 

 Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. N 1813) 

оборони (КФКВК 0200, крім КФКВК 0250);  

громадського порядку, безпеки та судової влади (КФКВК 0300, крім КФКВК 0370);  

охорони навколишнього природного середовища (КФКВК 0500, крім КФКВК 0530);  

охорони здоров'я (КФКВК 0700, крім КФКВК 0750);  



духовного і фізичного розвитку (КФКВК 0800, крім КФКВК 0840);  

освіти (КФКВК 0900, крім КФКВК 0980);  

соціального захисту та соціального забезпечення (КФКВК 1000, крім КФКВК 1080).  

   

Директор департаменту 
державного бюджету  

  
В. П. Лозицький  
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