
ВСЬОГО: 191,8 -55,3 138,0

1 0301140
Збереження природно-заповідного фонду в національних

природних парках та заповідниках 
0,0587 -0,0014 0,0573

За пропозицією бюджетного комітету ВРУ.

Розроблення матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування

Державної організації "Резиденція "Синьогора"

2 0301480

Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення

матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури ДП

України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та

реконструкція приміщень харчоблоку)"

0,033 -0,033 0,000

Кошти спрямовуються на розширення та реконструкцію приміщень

харчоблоку  "Міжнародного дитячого центру "Артек".

Згідно паспорту бюджетної програми, зокрема, на кінець 2020 року:

   - рівень реалізації держінвестпроекту - 30,0%;

   - рівень введення в експлуатацію приміщень харчоблоку - 100%;

- рівень забезпечення устаткуванням, меблями, інвентарем приміщень

харчоблоку, а також виконання інших заходів - 100%.

3 0411170
Забезпечення функціонування офісу із залучення та підтримки

інвестицій
0,045 -0,041 0,004 за пропозицією бюджетного комітету ВРУ

4 0411190 Заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні 0,014 -0,014 0,000

У бюджеті на 2020 рік передбачено видатки для громадської організації

"Українська академія лідерства" на заходи з підтримки розвитку лідерства

української молоді. Пропонується скоротити у повному обсязі

5 0414020 Статистичні спостереження 1,350 -1,250 0,10 Перепис населення станом на  березень не проводиться

6 0421060 Підтримка комплексної реформи державного управління 0,614 -0,613 0,001 Нерозподілений залишок на 11.03.2020   614,3 млн грн

7 0551010 Здійснення правосуддя Верховним Судом 1,440 -0,110 1,330
Станом на 20.03.2020 відкрито асигнувань на суму  37 435,7 тис грн.

За пропозицією бюджетного комітету ВРУ

8 0801010 Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні 0,317 -0,002 0,315

Пропонується залишити видатки на придбання апаратури для системи

електронного протоколювання засідань Суду (982,4 тис. грн).

За пропозицією бюджетного комітету ВРУ

9 0851010 Здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом 0,26 -0,06 0,20
Станом на 20.03.2020 відкрито асигнувань на суму  416 тис грн.

За пропозицією бюджетного комітету ВРУ

10 0851020
Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого

антикорупційного суду
0,112 -0,023 0,089

Станом на 20.03.2020 відкрито асигнувань на суму  416 тис грн.

За пропозицією бюджетного комітету ВРУ

11 0901010
Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та

підвищення кваліфікації кадрів прокуратури
7,513 -0,120 7,393

Зменшення до рівня 2019 року:

65,6 млн грн - придбання обладнання;

1,4 млн грн - капітальне будівництво, ремонт, реконструкція.

Скорочено капітальні видатки за пропозицією бюджетного комітету ВРУ (за

виключенням фактично використаних коштів)

12 1001200

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства

"Динамо" України на організацію та проведення роботи з

розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і

військовослужбовців правоохоронних органів

0,024 -0,004 0,020

видатки розвитку ( видатки передбачені на ремонтні роботи олімпійських баз,

підпорядкованих ФСТ "Динамо", і не скорочувались, оскільки на сьогодні

проведені тендерні процедури, укладені договори і вже профінансовано 6,0

млн.грн. Скорочення призведе до утворення кредиторської заборгованості та

пошуку джерел для її погашення).

За пропозицією бюджетного комітету ВРУ.

13 1006060 Гідрометеорологічна діяльність 0,606 -0,001 0,605
Видатки на відрядження

Каса 102,4 тис грн,

Пропозиції щодо змін видаткової частини 

Державного бюджету України на 2020 рік
млрд грн
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14 1201060 Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу 0,0012 -0,0007 0,0005

Пропонується скоротити видатки на відрядження та інші непріоритетні поточні

видатки 9 центрів підвищення кваліфікації працівників агропромислового

комплексу 

15 1201070

Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки,

виконання робіт за державними цільовими програмами і

державним замовленням, підготовка наукових кадрів та

фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері

економічного розвитку

0,02 -0,02 0,00

Станом на 13.03.2020 Мінекономіки не внесено зміни до Порядку

використання зазначених коштів (постанова Кабміну від 17.04.2019 № 326) та

не затверджено паспорт за цією бюджетною програмою 

16 1201150 АПК 4,00 -4,00 0,00

Бюджетні кошти передбачається спрямувати на: 

- розвиток тваринництва - (орієнтовний обсяг – 1 млрд грн);

- підтримка п фермерських господарств - (орієнтовний обсяг – 185 млн грн);

- здешевлення с.г. техніки та обладнання - (орієнтовний обсяг – 1 млрд грн);

- здешевлення кредитів, у т.ч. для закупівлі землі с.г. призначення -

(орієнтовний обсяг – 1,2 млрд грн);

- підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства - (орієнтовний

обсяг – 400 млн грн);

- підтримка сімейних фермерських господарств через механізм доплати на

користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського

господарства ЄСВ - (орієнтовний обсяг – 215 млн грн).

17 1201220
Наукова і науково-технічна діяльність у сфері економічного

розвитку, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності
0,034 -0,007 0,027

У бюджеті на 2020 рік передбачено капітальні видатки для придбання

наукового обладнання Центру метрології. Пропонується скоротити капітальні

видатки у повному обсязі

18 1201270

Організація і регулювання діяльності установ в системі

агропромислового комплексу та забезпечення діяльності

Аграрного фонду

0,0919 -0,0002 0,0918
Видатки на відрядження КЕК 2250 - 165,6 тис грн. Каса на 23.03.2020 - 2,6 тис

грн, пропозиція скорочення - 163 тис грн

19 1201300
Формування статутного капіталу Фонду часткового

гарантування кредитів
0,24 -0,24 0,00 за пропозицією бюджетного комітету ВРУ

20 1201370
Створення та функціонування Фонду національного багатства (у

тому числі поповнення статутного капіталу)
0,25 -0,25 0,00

За бюджетною програмою відсутній порядок використання коштів та паспорт

бюджетної програми. За даними Мінекономіки Порядок т паспорт планується

подати на розгляд після прийняття ЗУ «Про Фонд національного багатства».

Зазначений законопроєкт на погодження до МФУ не надходив.

21 1201510 Функціонування торгових представництв за кордоном 0,0260 -0,0256 0,0004

Відсутні законодавчі підстави створення ТП. У данний час опрацьовується

питання щодо передачі зовнішньоекономічної функції держави від

Мінекономіки до МЗС

22 1201540 Функціонування інституції з підтримки та просування експорту 0,045 -0,042 0,003 за пропозицією бюджетного комітету ВРУ

23 1201580
Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки

проектів державно-приватного партнерства
0,006 -0,006 0,00

Фінансування заходів переноситься на наступні роки.

За пропозицією бюджетного комітету ВРУ

24 1202020 Проведення земельної реформи 0,076 -0,025 0,051

Видатки на відрядження (699,0 тис. грн), технічне обслуговування обладнання

(6196,24тис. грн), перетворення матеріалів державного фонду документації із

землеустрою (18189,0 тис. грн)

касові видатки - 4 459,7 тис грн.

За пропозицією бюджетного комітету ВРУ
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25 1202620
Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної

основи Державного земельного кадастру
0,431 -0,431 0,00

Кошти планується спрямувати на:

• 138 693,8 тис. грн. на проведення державної інвентаризації земель;

• 291 868,9 тис. грн. на створення та оновлення топографічних карт і планів

(аерофотозйомка, придбання та опрацювання матеріалів космічної зйомки,

створення ортофотопланів, створення цифрових моделей рельєфу та

місцевості. Оновлення площ населених пунктів, обстеження та оновлення

геодезичних пунктів, виготовлення цифрових растрових карт та планів,

векторизація растрових зображень карт та планів, підготовка до видання

цифрових карт та планів, виведення графічних копій цифрових карт та планів).

За пропозицією бюджетного комітету ВРУ.

26 1209020
Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному

епізоотичному бюро
0,579 -0,564 0,014

Відповідно до Плану протиепізоотичних заходів та профілактики основних

інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні у 2020 році ,погодженого

Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Кабінеті Міністрів

Україн від 12.02.2020 р. передбачено: Закупівля ветпрепаратів для діагностики

хвороб тварин та проведення лабораторних досліджень - 145 471,1тис грн;

закупівля ветпрепаратів для проведення профілактики хвороб тварин - 404

609,8 тис грн; закупівля дезинфікуючих засобів для обробки територій,

приміщень і тварин - 14 268,9 тис грн.

27 1209030

Організація та регулювання діяльності установ в системі

Державної служби України з питань безпечності харчових

продуктів та захисту споживачів

1,481 -0,001 1,480
Видатки на відрядження КЕК 2250 -803,7 тис грн. Каса на 23.03.2020 - 55,0 тис

грн, пропозиція скорочення - 748,7 тис грн

28 1209610

Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та

покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних

ринків

0,08 -0,08 0,00

Бюджетна програма відкрита для забезпечення виконання умов Угоди про

позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку для

прияння доступу до ринків експорту малих і середніх сільгосппідприємств та

розвитку транскордонної торгівлі (будівництво та укомплектування

прикордонних інспекційних постів для перевірки якості харчових продуктів та

тварин)

29 1211050
Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки

України
0,078 -0,019 0,060 Скорочення капітальних видатків за пропозицією бюджетного комітету ВРУ

30 1401100
Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та

працівників інших державних органів у сфері зовнішніх зносин
0,019 -0,003 0,016

Пропонується скоротити видатки на відрядження та інші непріоритетні поточні

видатки Дипломатичної академії України

31 1401110

Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного

іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту,

заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за

межами України

0,133 -0,101 0,032

Скорочення видатків, які передбачені на реалізацію заходів на підтримку

позитивного іміджу України та підтримку зв'язків з українцями, які

проживають за межами України, зменшення поточних видатків, зокрема на

відряження, Українського інституту, який знаходиться в сфері уравління МЗС

32 1501030

Фінансова підтримка громадських об`єднань ветеранів на

виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів),

заходи з відвідування військових поховань і військових

пам'ятників та з відзначення святкових, пам"ятних та

історичних дат 

0,018 -0,015 0,003

Видатки на проведення масових заходів  громадськими об`єднаннями ветеранів  

по відзначенню святкових,   пам`ятних дат.
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33 1501060

Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та

екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та

діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування

населення про небезпеку вибухонебезпечних предметів

0,005 -0,005 0,00

Скорочення видатків у повному обсязі на здійснення заходів, спрямованих на

зменшення соціального, економічного та екологічного впливу

вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення 

34 1501070

Грошова компенсація постраждалим, житлові будинки

(квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації

воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської

Федерації

0,0400 -0,0402 -0,0002

Відповідно до статті 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

відповідальність за порушення визначених Конституцією та законами України

прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованій території

покладається на Російську Федерацію як на державу-окупанта відповідно до

норм і принципів міжнародного права. Виплата грошової компенсації має

здійснюватися за рахунок сплачених Російською Федерацією сум компенсації

матеріальної та нематеріальної шкоди, завданої Україні внаслідок збройної

агресії.

35 1511060

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі

приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших

держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону

України "Про статус вереранів війни, гарантії їх соціального

захисту"

0,20 -0,20 0,00

На даний час не розподілені, 

але мають соціальне спрямування (видатки передбачені для 156 осіб при

потребі 786).

За пропозицією бюджетного комітету ВРУ

36 2201020

Забезпечення організації роботи Національного агентства із

забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства

кваліфікацій, освітнього омбудсмена, державна атестація та

акредитація закладів освіти

0,088 -0,011 0,077

У бюджеті на 2020 рік передбачено капітальні видатки для Національного

агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства

кваліфікацій та освітнього омбусмена. Пропонується скоротити у повному

обсязі. Також пропонується скоротити непріоритетні поточні видатки

зазначених бюджетних установ.

37 2201040
Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та 

наукових установ
0,834 -0,012 0,823

Пропонується скоротити капітальні видатки для придбання наукового 

обладнання вищими навчальними закладами та науковими установами системи 

МОН у повному обсязі

38 2201070 Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту 0,5 -0,5 0,00
У бюджеті на 2020 рік передбачено видатки Фонду Президента України з

підтримки освіти, науки та спорту. Пропонується скороти у повному обсязі.

39 2201100
Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної

форми власності
0,1920 -0,0042 0,1878

Пропонується скоротити видатки на відрядження та інші непріоритетні поточні

видатки 5 державних закладів загальної середньої освіти

40 2201120

Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія

наук України», надання позашкільної освіти державними

закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи

0,232 -0,075 0,157

У бюджеті на 2020 рік передбачено капітальні видатки Малої академії наук на

створення Музею науки. Пропонується скоротити у повному обсязі. Також

пропонується скоротити непріоритетні поточні видатки, зокрема кошти на

відрядження, Малої академії наук

41 2201130

Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної)

освіти у закладах освіти соціальної реабілітації та адаптації

державної форми власності, методичне забезпечення закладів

професійної (професійно-технічної) освіти

0,220 -0,002 0,218

Пропонується скоротити видатки на відрядження та інші непріоритетні поточні

видатки 78 училищ соціальної реабілітації, закладів професійної (професійно-

технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих

установах закритого типу та 26 методичних установ
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42 2201140 Фонд розвитку закладів вищої освіти 0,25 -0,25 0,00

У бюджеті на 2020 рік передбачені капітальні видатки (придбання обладнання,

проведення капітальних ремонтів, реконструкція) вищих навчальних закладів

системи МОН. Пропонується скоротити у повному обсязі

43 2201170
Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності

закладів освіти
0,101 -0,006 0,095

Пропонується скоротити видатки на відрядження та інші непріоритетні поточні

видатки 5 методичних установ (Український інститут розвитку освіти, Інстиут

модернізації змісту освіти, Інститут освітньої аналітики)

44 2201180
Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері

освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"
0,010 -0,006 0,004 Скорочення видатків на проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад.

45 2201210
Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої

освіти
0,037 -0,037 0,00

У бюджеті на 2020 рік передбачено видатки на надання пільгових

довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти. Пропонується скоротити у

повному обсязі, оскільки за останні два роки кошти майже не

використовувалися

46 2201220

Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення 

Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного 

авіаційного університету"

0,068 -0,068 0,00
Видатки передбачено, зокрема, на введення в експлуатацію придбання

автобусів, літаків, проведення реконструкції огорожі аеродрому "Кіровоград".

47 2201240

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація

староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по

вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва"

0,010 -0,010 0,00
Видатки спрямовуються на заміни даху і перекриттів, а також - виконання

робіт з прокладення зовнішніх інженерних мереж.

48 2201250

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних

працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової,

переробної промисловості та агропромислового комплексу,

медичних та фармацевтичних кадрів

0,039 -0,006 0,033
Скорочення видатків на підвищення кваліфікації науково-педагогічних

працівників. 

49 2201260 Загальнодержавні заходи у сфері освіти 0,748 -0,045 0,703

У бюджеті на 2020 рік передбачено видатки на проведення літніх мовних

таборів, впровадження та функціонування Національної освітньої платформи

(на даний час накладено арешт), проведення комунікаційної кампанії освітніх

реформ, створення придбання та апробацію електронних підручників,

організація та проведення конкурсів, семінарів, нарад. Пропонується скоротити 

у повному обсязі

50 2201280
Підготовка кадрів Київським національним університетом імені

Тараса Шевченка
1,126 -0,113 1,013

Пропонується скоротити видатки на відрядження та непріоритетні поточні

видатки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

51 2201300

Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, 

грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок

0,53 -0,50 0,03

У бюджеті на 2020 рік предбачені видатки на надання грантів новоствореним 

Національним фондом дослідження на здійснення наукових досліджень на 

конкурсній основі. Пропонується скоротити такі видатки, оскільки на даний 

час організація проведення конкурсів не розпочата
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52 2201310
Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської

молоді
0,172 -0,045 0,127

- скорочено видатки, пов’язані із організацією, підготовкою, проведенням та

участю учнівської та студентської молоді у спортивних заходах

всеукраїнського та міжнародного рівня ( -23,5 млн. грн. ), видатки на

фін.підтриму Всеукраїнських студентської спілки та учнівської спортивної

спілки, які без наявності законодавчих підстав були включені до бюджету до

підготовки у  ІІ чит (-22,0 млн.грн);

- залишились видатки на утримання Комітету МОН з фізичної виховання та

спорту, 26 його філій, 1 ШВСМ, 22 спортивних споруд (оплата комунальних

послуг) , а також видатки, фінансування яких було проведено у І кв. (126,5

млн.грн.)

53 2201380
Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-

технічного та освітнього співробітництва
0,087 -0,020 0,067

Пропонується скоротити видатки, пов'язані з реалізацією спільних 

міжнародних програм (проєктів)

54 2201390

Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і

науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах

вищої освіти

0,40 -0,40 0,00

У бюджеті на 2020 рік передбачено капітальні видатки у сумі 220 млн грн для

придбання наукового обладнання вищими навчальними закладами системи

МОН та 180 млн грн на проведення наукових досліджень. Пропонується

скоротити видатки у повному обсязі 

55 2201470

Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти

Українським центром оцінювання якості освіти та його

регіональними підрозділами

0,314 -0,011 0,303

У бюджеті на 2020 рік передбачено капітальні видатки (проведення ремонту

будівлі) Українського центру оцінювання якості освіти. Пропонується

скоротити у повному обсязі.

56 2201840

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація 

головного корпусу Львівського національного університету 

імені Івана Франка"

0,0470 -0,0467 0,0003
Згідно паспорту бюджетної програмти у 2020 році передбачається

стовідсотково виконати держінвестпроект.

57 2201850

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво 

Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та 

Республіки Польща"

0,06 -0,06 0,00

Видатки передбачено, зокрема, на улаштування бетонних перекриттів купола

та енергоефективних світлових панелей купола, а також передбачається

встановлення зовнішніх огороджуючих конструкцій та забезпечити

стовідсотковий рівень будівельної готовності об'єкта основного призначення.

58 2203020
Здійснення сертифікації педагогічних працівників, експертизи

освітніх програм у сфері забезпечення якості освіти
0,007 -0,007 0,00

У бюджеті на 2020 рік вперше передбачено видатки на здійснення сертифікації

педагогічних працівників, експертизи освітніх програм у сфері забезпечення

якості освіти. Пропонується скоротити у повному обсязі, оскільки порядок

використання вказаних коштів на сьогодні відсутній

59 2211210

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на

створення навчально-практичних центрів сучасної професійної

(професійно-технічної) освіти

0,259 -0,259 0,00

У бюджеті на 2020 рік передбачено видатки на створення навчально-

практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти.

Пропонується скоротити видатки у повному обсязі 

60 2211230

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої

освіти «Нова українська школа»

1,42 -1,42 0,00

У бюджеті на 2020 рік передбачено видатки на забезпечення учнів початкових

класів навчальним обладнанням та сучасними меблями, а також на підвищення

кваліфікації вчителів. Пропонується скоротити видатки у повному обсязі 

61 2211260

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на

реалізацію програми "Спроможна школа для кращих

результатів"

1,50 -1,50 0,00

У бюджеті на 2020 рік вперше передбачено видатки на будівництво,

реконструкцію та капітальний ремонт шкіл. Пропонується скоротити видатки

у повному обсязі 

62 2211270

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти

1,553 -1,553 0,000

У бюджеті на 2020 рік вперше передбачено видатки на виплату молодим 

вчителям допомоги у розмірі 10 прожиткових мінімумів. Пропонується 

скоротити видатки у повному обсязі 
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63 2301080

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у 

сфері охорони здоров'я, підготовка наукових та науково-

педагогічних кадрів закладами післядипломної освіти

0,249 -0,019 0,230

У бюджеті на 2020 рік вперше передбачено видатки на підготовку та 

підвищення кваліфікації окремих категорій медичних працівників. 

Пропонується скоротити у повному обсязі.

64 2301090 Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти 0,364 -0,362 0,002

У бюджеті на 2020 рік передбачено видатки на запровадження нового 

механізму стажування лікарів-інтернів, безперервний професійний розвиток 

лікарів, єдиний державний кваліфікаційний іспит, заходи з контролю якості 

освіти. Пропонується скоротити у повному обсязі.

65 2311510

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської

області на погашення кредиторської заборгованості, що

утворилася за придбане у 2012 році медичне обладнання

(мамографічне, рентгенологічне та апарати ультразвукової

діагностики) вітчизняного виробництва

0,0110 -0,0108 0,0002

Пропонується зменшити видатки Львівської області у повному обсязі на

погашення кредиторської заборгованості, що утворилася за придбане у 2012

році медичне обладнання (мамографічне, рентгенологічне та апарати

ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва, які були збільшені під

час доопрацювання проекту бюджету на 2020 рік до другого читання

66 2401070 Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств 1,283 -0,623 0,660

Мінекоенерго у бюджетному запиті на 2020 рік надало пропозиції за

програмою на суму 659 705,1 тис. гривень. У прийнятому державному бюджеті

видатки передбачені у обсязі 1 282 505,1 тис. гривень.

Зважаючи на вищезазначене, та з урахуванням затягування Мінекоенерго

прийняття порядку використання коштів та паспорта бюджетної програми, є

ризик неосвоєння у поточному році бюджетних коштів у обсязі 622 800,0 тис.

грн 

(1282 505,1 - 659 705,1)

67 2401090

Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів у сфері

екології, природних ресурсів та водного господарства,

підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

0,036 -0,010 0,026 за пропозицією бюджетного комітету ВРУ

68 2401160 Збереження природно-заповідного фонду 0,4157 -0,0007 0,4150
Видатки на відрядження

Каса 115,3 тис грн

69 2401210

Державна цільова екологічна програма першочергових заходів

приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього

уранового виробництва виробничого об’єднання

"Придніпровський хімічний завод" на 2019-2023 роки

0,045 -0,045 0,00
Фінансування заходів переноситься на наступні роки.

За пропозицією бюджетного комітету ВРУ

70 2401270
Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення

стану довкілля
0,4340 -0,4338 0,0002

На даний час Мінекоенерго не затверджено паспорт бюджетної програми та не

визначено перелік природоохоронних заходів.

Можливий варіант встановлення обсягу видатків за вказаною програмою на

рівні минулого року - 286 591,8 тис. грн (з урахуванням здійснених

перерозподілів розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 №

397-р   та від 18.12.2019 №1277-р.)

71 2401420

Реалізація державного інвестиційного проекту

"Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих

потужностей"

0,14 -0,14 0,00

Не затверджений порядок використання коштів та паспорт бюджетної

програми.

Відповідно до розпису фінансування буде здійснюватися з квітня місяця.

72 2402020
Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та

інших бюджетних установ  у сфері рибного господарства
0,0842 -0,0002 0,0840

Видатки на відрядження КЕК 2250 - 167,4 тис грн. Каса на 23.03.2020 - 5,7 тис

грн, пропозиція скорочення - 161,7 тис грн
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73 2402070

Селекція у рибному господарстві та відтворення водних

біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському

басейні

0,006 -0,006 0,00

Кошти спрямовуються на:

придбання племінних (генетичних) ресурсів риби;

виробництво та збереження генофонду існуючих видів риби у спермобанках;

придбання технологічного і лабораторного обладнання для селекційної роботи;

реконструкцію інкубаційних цехів, басейнів, садків та технологічного

обладнання підприємств державної форми власності;

розроблення програмного забезпечення і придбання комп'ютерної техніки для

організації та ведення племінного обліку ;

оплату витрат, пов'язаних з придбанням, вирощуванням та вселенням водних

живих ресурсів у внутрішні водойми  та Азово-Чорноморський басейн.

Плани заходів та відповідний паспорт не затвердено.

74 2407050
Експлуатація державного водогосподарського комплексу та

управління водними ресурсами
2,052 -0,002 2,050

Видатки на відрядження

Каса 229,4 тис. грн

75 2407160

Реалізація державного інвестиційного проекту "Забезпечення

питним водопостачанням сільських населених пунктів

Казанківського, Новобузького районів та реконструкція

водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького

району Миколаївської області"

0,034 -0,028 0,005

До Мінфіну не надходив в установленому порядку від Мінекономіки ІІІ розділ

держінвестпроекту та від Мінекоенерго на погодження проєкт паспорту

бюджетної програми.

На 01.02.2020р. рахується кредиторська заборгованість: 5'131,9 тис. гривень.

Розрахункова різниця між річним обсягом (33'550,0) та кредиторською

заборгованістю (5'131,9) складає 28'418,1 тис. гривень.

76 2407170

Реалізація державного інвестиційного проекту "Заходи із

забезпечення комплексного протипаводкового захисту від

шкідливої дії вод сільських населених пунктів та

сільськогосподарських угідь у Львівській області"

0,045 -0,041 0,004

До Мінфіну не надходив в установленому порядку від Мінекономіки ІІІ розділ

держінвестпроекту та від Мінекоенерго на погодження проєкт паспорту

бюджетної програми.

На 01.02.2020р. рахується кредиторська заборгованість: 3'851,5 тис. гривень.

Розрахункова різниця між річним обсягом (45'000,0) та кредиторською

заборгованістю (3'851,5) складає 41'148,5 тис. гривень.

77 2407800

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція

гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських

водосховищ"

0,055 -0,053 0,002

До Мінфіну не надходив в установленому порядку від Мінекономіки ІІІ розділ

держінвестпроекту та не надходив до Мінфіну від Мінекоенерго на погодження

проєкт паспорту бюджетної програми.

На 01.02.2020р. рахується кредиторська заборгованість: 2'308,8 тис. гривень.

Розрахункова різниця між річним обсягом (55'000,0) та кредиторською

заборгованістю (2'308,8) складає 52'691,2 тис. гривень.
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78 2408110
Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і

безумовного (обов'язкового) відселення
0,496 -0,0500 0,446

Видатки на відрядження.

Станом на 23.03.2020 зазначені видатки головним розпорядником не

проводяться. Реконструкція, будівництво та капітальний ремонт споруд,

розташованих в зоні відчудження може бути реалізовано за рахунок

спеціального фонду, джерелом якого є екологічний податок, який справляється

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або

тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад

установлений особливими умовами ліцензії строк.

79 2408120

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття"

та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації

Чорнобильської АЕС

1,365 -0,150 1,215

реконструкція системи пожежної сигналізації в існуючій будівлі № 9 (АПК-1)

ДСП ЧАЕС, мережі зовнішнього освітлення на ДСП ЧАЕС, системи

електропостачання проммайданчика ДСП ЧАЕС в частині створення головного 

розподільчого пристрою та заміни обладнання вузлів відкритого розподільчого

пристрою, підстанції 110/6 кв ЗСО на ДСП "Чорнобильська АЕС", окремих

систем в частині пожежної безпеки в існуючому промисловому комплексі

поводження з твердими рабіоактивними відходами ДСП ЧАЕС-1, модернізацію

системи хімводоочищення ВОК і реконструкцію обладнання ХВО і СХР

хімічного цеху, будівництво наглядових свердловин та тампонаж виведених з

експлуатації свердловин серії "С", споруди № 70, комплексу інженерно-

технічних засобів системи фізичного захисту при перевезення відпрацьованого

ядерного палива, комплексу технічних засобів для приймання тривожних

сповіщень від системи протипожежного захисту, технічне переоснащення

СВЯП-1 в частині заміни силового обладнання, системи освітлення та зв'язку,

кабельного господарства існуюерам, а також видатки, фінансування яких було

проведено у І кв. (371,5

млн.грн.)

80 2408140
Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення

об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження"
0,06 -0,06 0,00

Проведення реконструкції двох мостів на 50'474,9 тис. грн. (через річку Уж

біля бувшого с. Черевач) та на 5'674,9 тис. грн. (біля бувшого с. Залісся) з

рівнем виконання будівельних робіт на кінець 2020 року відповідно 68% та

100%; рівень реалізації держінвестпроекту на кінець року - 71,0%.

До Мінфіну не надходів в установленому порядку від Мінекономіки ІІІ

розділ держінвестпроекту станом на 23.03.2020 року. 

81 2409060
Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист

лісів в лісовому фонді
0,15691 -0,00012 0,15679

Видатки на відрядження КЕК 2250 -134,5 тис грн. Каса на 23.03.2020 - 12,4 тис

грн, пропозиція скорочення - 122,1 тис грн

82 2501030
Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового

забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення
62,575 -1,912 60,66

Перенесення термінів запровадження підвищених розмірів деяких соціальних

виплат з 1 січня на 1 липня 2020 року (законопроєкт № 2494 від 25.11.2019

прийнято у першому читанні) 

83 2501060
Підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи та інших

працівників системи соціального захисту
0,0010 -0,0007 0,0003

У бюджеті на 2020 рік передбачено видатки на підвищення кваліфікації

фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального

захисту.  Пропонується скоротити у повному обсязі.
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84 2501090

Створення і програмно-технічне забезпечення системи

інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне

забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних

знаків для системи соціального захисту

0,058 -0,004 0,054

Скорочення капітальних видатків, оскільки роботи щодо розробки

програмного забезпечення для створення Єдиного Державного реєстру

випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі ще не

розпочато

85 2501120

Розселення та облаштування депортованих кримських татар та

осіб інших національностей, які були депортовані з території

України

0,02 -0,02 0,00

Скорочення капітальних видатків (зміцнення матеріально-технічної бази

закладів культури в місцях компактного проживання депортованих осіб,

реконструкція мереж водопостачання, реконструкція школи).

86 2501130
Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших

найбільш вразливих категорій населення
0,0880 -0,004 0,0844

- скорочено видатки на cтворення та функціонування Всеукраїнського центру

постраждалим особам (3,6 млн.грн.) у зв’язку з відсутністю механізму

фукціонування центру та необхідних нормативно-правових актів, повязаних із

його забезпеченням.  У минулому році заклад не відкрився.

- залишились видатки на функціонування Кол-центру з попередження

насильства у сім’ї, виплату одноразових допомог матерям-героїням,

малозабезпеченим непрацездатним інвалідам, постраждали від торгівлі людьми

особам, методично-інформаційне забезпечення соціальної роботи з жінками,

сім’єю, дітьми

87 2501230

Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату

житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого

пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі

47,570 -8,240 39,33

Скорочення поточних видатків (очікувана економія видатків на виплату пільг і

субсидій у зв'язку із переглядом ціни на газ та тарифів на послуги

теплопостачання, підвищення у минулому році доходів громадян)

88 2501450

Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої

уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек"

і ДЦ "Молода Гвардія" 

0,240 -0,018 0,222

- скорочено видатки у зв’язку з відміною 1 оздоровчої зміни в МДЦ "Артек" і

ДЦ "Молода Гвардія" (-18,4 млн.грн.);

- залишились видатки на проведення 12 оздоровчих змін, з яких 1 проведена у

лютому (221,3 млн. грн.)

89 2501490  Реалізація пілотного проекту "Розвиток соціальних послуг" 0,10 -0,10 0,00
Надання соцілаьних послуг здійснюється місцевими органами влади за рахунок 

коштів місцевих бюджетів.

90 2501510
Компенсація частини витрат на здійснення заходів з реалізації

державних програм соціального захисту населення
0,15 -0,150 0,00

Об'єднані територіальні громади наділені Бюджетним кодексом України

повноваженнями щодо реалізації державних програм соціального захисту

населення (аналогічно із містами обласного значення)

91 2507020 Фінансова підтримка громадських об`єднань осіб з інвалідністю  0,089 -0,023 0,066
Скорочено видатки на проведення масових заходів громадськими

об`єднаннями осіб з  інвалідністю. 

92 2507030
Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з

інвалідністю
1,337 -0,030 1,307

Станом на 17.03.2020 за напрямом використання коштів "Придбання

автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-

рухового апарату" кошти не використовуються. Вважаємо за доцільне, зняти

кошти із зазначеного напряму.

93 2751180

Надання господарським товариствам та іншим організаціям,

створеним у процесі приватизації (корпоратизації), компенсації

за передачу гуртожитків у власність територіальних громад

0,161 -0,161 0,00
Фінансування заходів переноситься на наступні роки.

За пропозицією бюджетного комітету ВРУ

94 2751190
Надання державної підтримки для будівництва (придбання)

доступного житла
0,100 -0,100 0,00

Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання)

доступного житла на 2020 рік не розроблена і Кабміном не затверджена. Касові

видатки за бюджетною програмою не здійснювались.

За пропозицією бюджетного комітету ВРУ

95 2751290 Функціонування Фонду енергоефективності 1,60 -1,60 0,00
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96 2761070 Державний фонд регіонального розвитку 7,50 -7,50 0,00

Розпорядженням КМУ від 26.02.2020 №211-р обсяг ДФРР розподілено у сумі

4752, 4 млн грн., нерозподілений залишок  - 2747,6 млн гривень.

Пропонується розглянути варіант щодо не скорочення видатків, а

перенаправити їх на на запобігання та протидію коронавірусу в регіонах

97 2761090

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій

2,00 -2,00 0,00

Не створена робоча група щодо відбору та розподілу коштів субвенції

місцевими бюджетами та за об’єктами (заходами).

Відповідний проєкт рішення Уряду щодо розподілу коштів головним

розпорядником коштів не підготовлено.

Зважаючи на тривалий період підготовки проєкту рішення Кабінету Міністрів

України, а також необхідність проведення тендерних процедур, відсутність

положення щодо перехідних залишків субвенції на наступний рік містить

ризики своєчасного не освоєння коштів субвенції.

98 2761130
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на

підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад
2,10 -2,10 0,00

Касові видатки не здійснювались. Відповідний розподіл коштів між місцевими

бюджетами не затверджено Кабінетом Міністрів України та не погоджено з

Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Бюджетні кошти не розподілені за проєктами (заходами).

Зважаючи на необхідність проведення тендерних процедур, відсутність

положення щодо перехідних залишків субвенції на наступний рік існують

ризики своєчасного не освоєння коштів субвенції.

99 2901010 Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації 0,123 -0,037 0,086

100 3101210
Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних

шлюзів
0,116 -0,077 0,039

Капітальні видатки (КЕКВ 3210) передбачалося спрямувати на ремонт

гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів, придбання та

встановлення спеціалізованої техніки і обладнання, оновлення матеріально-

технічної бази підприємств, що виконують відповідні роботи.

101 3107030
Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного

аеропорту "Дніпропетровськ"
1,00 -1,00 0,00

Планується спрямувати на підготовчі будівельні роботи, проектна кошторисна

документація не затверджена.

Відсутній порядок використання коштів та паспорт бюджетної програми. 

Фінансування відповідно до розпису передбачається з квітня 2020 р.

102 3111240 Будівництво та реконструкція мостів 0,50 -0,50 0,00

Передбачається будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м.

Запоріжжі. 

Спрямування 500 млн грн становить лише 3% від загальної кошторисної

вартості обєкта - 16 550,1 млн гривень.

Фінансування відповідно до розпису передбачається з квітня 2020 р.

103 3111260

Реалізація державного інвестиційного проекту "Розбудова

міжнародної автомобільної дороги загального користування

державного значення М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на 

м. Таганрог) на ділянці Одеса - Миколаїв - Херсон"

0,09 -0,09 0,00
До Мінфіну не надходів в установленому порядку від Мінекономіки ІІІ

розділ держінвестпроекту станом на 18.03.2020 року. 
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104 3111800

Реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення

стану автомобільних доріг загального користування у Львівській

області"

0,30 -0,30 0,00

   Згідно паспорту бюджетної програмти на кінець 2020 року:

 - рівень реалізації держінвестпроекту - 56,1%;

- на кінець року передбачається стовідсотково ввести в експлуатацію п'ять

ділянок доріг (загальна протяжність п'яти ділянок: 42,604 км).

Довідково: за даною бюджетною програмою є кошти спецфонду у обсязі

100'000,0 тис. гривень (джерело: плата за ліцензії на здійснення діяльності у

сфері організації і проведення азартних ігор).

105 3121110

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської

області на проведення капітального ремонту Міжнародного

аеропорту "Ізмаїл"

0,070 -0,070 0,000

Відсутня проектно-кошторисна документація. 

Не затверджено Порядок використання коштів. Фінансування відповідно до

розпису передбачається з квітня 2020 р. (КЕКВ 3220).

За пропозицією бюджетного комітету ВРУ.

106 3501480

Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної

платформи верифікації та інші заходи, пов’язані з її

впровадженням

0,020 -0,005 0,015 за пропозицією бюджетного комітету ВРУ

107 3501500 Забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій 0,05 -0,05 0,00

Передбачається збільшити статутний капітал Фонду розвитку інновацій (з

389'729,6 тис. грн. до 439'729,6 тис. грн.).

Кошти фонду спрямовуються, зокрема, на: надання на конкурсних засадах

фінансової підтримки, грантів, іншого виду фінансування, технічної допомоги

для реалізації інноваційних проектів..

За пропозицією бюджетного комітету ВРУ.

108 3508010 Агенство з управління держборгом 0,0530 -0,0528 0,0002 На сьогодні Агентство з управління державним боргом не створено

109 3509020

Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з

легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним

шляхом, і фінансуванням тероризму

0,0030 -0,0003 0,0027

Пропонується скоротити непріоритетні поточні видатки (придбання

канцелярського приладдя, матеріалів, інвентарю тощо) Навчально-

методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації

спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і

фінансуванням тероризму

110 3511110 Стабілізаційна дотація 0,200 -0,200 0,00

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» за бюджетною

програмою «Стабілізаційна дотація» затверджено видатки у обсязі 0,2 млрд

грн на покриття можливих фактичних диспропорцій, які можуть виникнути в

результаті реформування міжбюджетних відносин.

Відповідно до розпису Державного бюджету України на 2020 рік зазначені

кошти передбачені на ІV квартал поточного року.

В зв`язку з потребою у коштах на боротьбу з поширенням короновірусної

інфекції COVID-19 пропонується зменшити видатки за зазначеною бюджетною

програмою на 0,2 млрд гривень.

За пропозицією бюджетного комітету ВРУ

111 3511130 Внески до міжнародних організацій 0,120 -0,119 0,001

Усі кошти, які не будуть сплачені протягом 2020-2023 років можуть бути 

перераховані на користь МБРР до 1 жовтня 2024 року. Таким чином, 

зменшення видатків на 2020 рік не має негативного впливу на виконання свої 

зобов’язань перед МБРР
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112 3511370

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста

Жовтих Вод на виконання заходів щодо радіаційного та

соціального захисту населення міста Жовтих Вод

0,0085 -0,0021 0,0063

Капітальні видатки по субвенції з державного бюджету міському бюджету

міста Жовтих Вод на виконання заходів щодо радіаційного та соціального

захисту населення міста Жовтих Вод на 2020 рік не є

першочерговими видатками в умовах поширення на території України гострої

респіраторної хвороби COVID-19. 

Загальна сума капітальних видатків по субвенції – 2 858,1 тис. грн, у тому

числі із загальної суми капітальних видатків – касові видатки державного

бюджету за січень-березень склали 714,6 тис. грн, тобто залишок капітальних

видатків, які пропонується зняти – 2 143,5 тис гривень.

За пропозицією бюджетного комітету ВРУ

113 3601020
Виконання покарань установами і органами Державної

кримінально-виконавчої служби України
6,556 -0,031 6,525

Зменшення капітальних видатків на 30,5 млн грн до рівня 2019 року

(капітальне будівництво, ремонт, реконструкція).

114 3601030 Забезпечення діяльності органів пробації 0,687 -0,005 0,682 Скорочено капітальні видатки за пропозицією бюджетного комітету ВРУ

115 3601170
Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних

органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України
0,382 -0,340 0,042

Станом на 20.03.2020 відкрито асигнувань на суму  41 838,2 тис грн.

За пропозицією бюджетного комітету ВРУ

116 3601250

Реалізація державного інвестиційного проекту "Завершення 

будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного 

позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа 

виконання покарань (N 11)", у Запорізькій області"

0,033 -0,033 0,000

До Мінфіну не надходів в установленому порядку від Мінекономіки ІІІ

розділ держінвестпроекту та не надходив до Мінфіну від Мін'юсту на

погодження проєкт паспорту бюджетної програми.

117 3801050

Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної

освіти державної форми власності, методичне забезпечення

діяльності закладів освіти

0,190 -0,002 0,188

Пропонується скоротити непріоритетні поточні видатки (придбання

канцелярського приладдя, матеріалів, інвентарю тощо) 6 державних

мистецьких закладів загальної середньої освіти та однієї методичної установи

118 3801100
Здійснення культурно-мистецьких заходів національними

творчими спілками та Всеукраїнським товариством "Просвіта"
0,025 -0,020 0,005

У бюджеті на 2020 рік видатки на реалізацію культурно-мистецьких заходів

(фестивалів, семінарів, конференцій тошо) спілками та ВТ "Просвіта"

передбачені у сумі 24,7 млн грн Пропонується зменшити видатки на 20 млн

грн, в результаті видатки залишаться у сумі 4,7 млн грн 

119 3801110 Фінансова підтримка національних театрів 1,385 -0,247 1,139

У бюджеті на 2020 рік передбачено капітальні видатки у сумі 120 млн грн на

зміцнення матеріально-технічної бази театрів. Пропонується скоротити у

повному обсязі.

Також, пропонується частково зменшити видатки, визначені на заробітну

плату (заохочувальні виплати) працівників театрів на 126,5 млн грн у зв'язку із

відсутністю їх діяльності 

120 3801140
Забезпечення функціонування Українського культурного фонду,

у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів
0,697 -0,623 0,074

У бюджеті на 2020 рік видатки на надання грантів Українським культурним

фондом на реалізацію проектів у сфері культури передбачені у сумі 622,6

млн.грн. Пропонується скоротити у повному обсязі

121 3801170

Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв,

охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення

культурних цінностей, державної мовної політики,

міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних

меншин

0,224 -0,199 0,026

Скорочення видатків на реалізацію заходів у сфері культури (відзначення

різноманітних пам'ятних дат, гастрольна діяльність, проведення фестивалів

тощо). Також за цією програмою передбачені капітальні видатки у сумі 122

млн грн на проведення невідкладних ремонтних робіт на аварійних об'єктах

культури, які пропонується зменшити у повному обсязі
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122 3801180
Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів 

патріотичного спрямування 
0,05 -0,05 0,00

Скорочення видатків на виробництво та розповсюдження фільмів 

патріотичного спрямування. 

123 3801210
Здійснення заходів державної політики з питань залучення

молоді до суспільного життя
0,067 -0,023 0,044

- скорочено видатки на проведення централізованих масових молодіжних та

національно-патріотичних заходів (-6,2 млн.грн.) та на фінансову підтримку

проєктів молодіжних і дитячих громадських організацій (- 16,5 млн. грн.), які

планувалося провести у березні- липні п.р. На сьогодні зміни до порядку

використання коштів не затверджені і фінансування не розпочато.

- залишились видатки на утримання Всеукраїнського молодіжного центру

(20,9 млн.грн.), виплату премій КМУ молоді (1 млн.грн.), реалізація

запланованих, починаючи з серпня заходів (21,8 млн.грн., з яких 12 млн.грн. –

підтримка проєктів громадських організацій)

124 3801220
Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна

реабілітація
0,956 -0,585 0,371

- скорочено видатки, пов’язані із підготовкою та участю спортсменів-осіб з

інвалідністю у спортивних заходах всеукраїнського та міжнародного рівня

(збори і змагання в Україні та за кордоном, придбання спортивної форми,

інвентарю та обладнання, виплата винагород за зайняті місця на міжнародних

змаганнях, висвітлення Медіа центром ходу підготовки спортсменів та

проведення спортивних заходів) (-363,4 млн.грн., з яких капітальні -34,5

млн.грн.); видатки на будівельно-ремонтні роби об’єктів і підприємств

громадської організації Національний комітет спорту інвалідів передбачено (-

221,2 млн.грн) - відсутні дозвіли Антимонопольного комітету та у повному

обсязі затверджена проєктно-кошторисна документація), 

- залишились видатки на утримання 4 штатних збірних команд,

всеукраїнський центр «Інваспорт, фін.підтримку на утримання НКСІУ та 3-х

підпорядкованих йому підприємств (Медіа центр, Західний та Всеукраїнський

реабілітаційно- спортивні центри), виплату призначених державних стипендій

видатним спортсменам і тренерам, а також видатки, фінансування яких було

проведено у І кв. (371,5 млн.грн.)

125 3801230
Підготовка і участь національних збірних команд України в

Паралімпійських і Дефлімпійських іграх
0,981 -0,930 0,051

- скорочено видатки, які планувалося здійснити з квітня для підготовки та

участі в літніх Паралімпійських іграх (-930,1 млн.грн.);

- залишились видатки, фінансування яких було проведено у І кв. (50,8

млн.грн.)
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126 3801240
Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та

резервного спорту
1,914 -0,940 0,97

- скорочено видатки, пов’язані із підготовкою та участю спортсменів у

спортивних заходах всеукраїнського та міжнародного рівня (збори і змагання в

Україні та за кордоном, придбання спортивної форми, інвентарю та

обладнання, виплата винагород за зайняті місця на міжнародних змаганнях) (-

841,7 млн.грн., з яких капітальні -24,8 млн.грн.); видатки загального фонду на

будівельно-ремонтні роби ДП «ОНСЦ «Конча Заспа» (-97,8 млн.грн), які

можуть здійснюватися за рахунок спеціального фонду, по якому на цю мету

411,3 млн.грн. 

- залишились видатки на утримання 67штатних збірних команд, 10

бюджетних установ (державна ШВСМ, 6 ЦОП, всеукраїнські центри: «Спорт

для всіх», Антидопінговий центр, Управління «Укрспортзабезпечення»),

фін.підтримку для оплати комунальних послуг 7 олімпіськими базами, виплату

призначених державних стипендій видатним спортсменам і тренерам, а також

видатки, фінансування яких було проведено у І кв. (974,1 млн.грн.)

127 3801250
Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-

спортивного спрямування 
0,059 -0,005 0,054

- скорочено видатки на участь у масових заходах та просвітницьких заходах за

кордоном  (-4,6 млн.грн.)

- залишились видатки на фінансову підтримку для оплати праці та

комунальних послуг НОК, СКУ, 3 ФСТ (Колос, України, Спартак), їх 3

ШВСМ  (54,4 млн.грн.)

128 3801260

Підготовка і участь національних збірних команд в міжнародних

змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський

олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри та Всесвітніх

іграх

0,386 -0,317 0,069

- скорочено видатки, які планувалося здійснити з квітня по серпень для

підготовки та участі в літніх Олімпійських іграх (-316,6 млн.грн.);

- залишились видатки, фінансування яких було проведено у І кв. (69,7

млн.грн.)

129 3801280
Будівництво об’єктів загальнодержавного значення у сфері

культури
0,554 -0,554 0,00

У бюджеті на 2020 рік вперше передбачені видатки на створення музею

сучасного мистецтва у сумі 54 млн грн. Також передбачені видатки у сумі 200

млн грн на будівництво Музею Революції Гідності та 300 млн грн - на Музей

Голодомору. Протягом останніх років кошти на будівництво Музею Революції

Гідності не використовувалися, оскільки накладено арешт на земельну ділянку,

де має бути музей. Крім того, за цією програмою обліковується дебіторська

заборгованість у сумі 368,4 млн.грн. Пропонується скоротити видатки у

повному обсязі 

130 3801290

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція 

легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний 

комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а"

0,025 -0,025 0,00
Видатки на будівельні роботи з утеплення покрівлі 4 та 5 типів (сектору Б

будівлі).

131 3801300 Зшивання країни - проєкт мобільності молоді 0,50 -0,50 0,00
У бюджеті на 2020 рік вперше передбачено видатки на заходи з підготовки та

втілення програм обмінів молоддю. Пропонується скоротити у повному обсязі.

132 3801310 Розкриття туристичного потенціалу України 0,24 -0,24 0,00

Скорочення видатків на розвиток туризму, які в бюджеті на 2020 рік вперше

передбачені у таких значних обсягах. На даний час відсутній механізм

використання вказаних коштів

133 3801490
Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини

національних і державних заповідників
0,431 -0,025 0,406

Пропонується зменшити видатки на 25 млн грн для створення Центру

килимарства, які були збільшені під час доопрацювання проекту бюджету на

2020 рік до другого читання
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134 3801560

Забезпечення діяльності Українського інституту книги,

підтримка книговидавничої справи та популяризація української

літератури у світі

0,152 -0,130 0,023

Скорочення у повному обсязі видатків на реалізацію заходів з підтримки

книговидання, зокрема участь у книжкових виставках, створення цифрової

бібліотеки, поповнення бібліотечних фондів

135 3801880

Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення 

термоізоляційних властивостей будівлі Державного 

підприємства "Харківський національний академічний театр 

опери та балету ім. М. В. Лисенка" систем теплопостачання, 

кондиціювання і вентиляції"

0,05 -0,05 0,00

Видатки спрямовуються, зокрема, на улаштування асфальтобетонного

покриття проїздів, доріг та тротуарів, а також - будівельні роботи ІІ-ї черги

(підготовка поверхні майданчика будівництва; улаштування центрального ядра

(багатофункціональний ігровий комплекс)).

136 3802040
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації

в Укртелерадіопресінституті
0,0070 -0,0002 0,0068

Пропонується скоротити непріоритетні поточні видатки

Укртелерадіопресінституту

137 3802080
Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії

України
1,712 -0,478 1,234

У бюджеті на 2020 рік на фінансову підтримку ПАТ "НСТУ" передбачені

поточні видатки у сумі 1 433,2 млн грн. Пропонується зменшити поточні

видатки на 200,0 млн грн, в результаті поточні видатки залишаться у сумі 1

233,2 млн грн. 

У бюджеті на 2020 рік передбачено капітальні видатки у сумі 278,3 млн грн

для придбання ліцензій для висвітлення спортивних змагань ПАТ "НСТУ",

придбання обладнання та здійснення капітального ремонту. Пропонується

скоротити у повному обсязі.

138 3802390
Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної

інтеграції в інформаційній сфері
0,02 -0,02 0,00

У бюджеті на 2020 рік видатки на здійснення заходів з питань європейської та

євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері передбачені у сумі 20,0 млн

грн. Пропонується скоротити у повному обсязі.

139 3806030 Державна підтримка кінематографії 0,755 -0,750 0,005
Скорочення видатків на створення фільмів та інші заходи на державну

підтримку кінематографії 

140 3806060

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для

створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та

премії за видатні досягнення у галузі кінематографії

0,004 -0,004 0,00
Скорочення видатків на надання грантів Президента України молодим діячам

мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії 

141 3809020

Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та

збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності

Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні -

Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву

Українського

0,097 -0,067 0,030
Скорочення капітальних видатків для створення Галузевого державного архіву

та здійснення заходів у сфері відновлення історичної пам'яті 

142 3811040

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-

Франківської області на будівництво сучасного біатлонного

комплексу

0,100 -0,100 0,000

Будівництво сучасного біатлонного комплексу Івано-Франківської області і

спрямування на вказану мету субвенції потребує затвердженого КМУ Порядку

та умов, які до цього часу МКМС не розроблені.

Пропозиції: зважаючи на те, що біатлонний комплекс є об’єктом комунальної

власності і його створення повинно здійснюватися за рахунок коштів місцевих

бюджетів, а також із залученням коштів ДФРР та субвенції на соц-економ

розвитку, виключити субвенцію з переліку видатків МКМС

143 6321010
Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро

України
1,038 -0,029 1,01

Зменшення до рівня 2019 року: 

14,0 млн грн - оплата послуг,

144 6381030
Надання позашкільної освіти Національним центром

аерокосмічної освіти молоді ім.О.М. Макарова
0,0090 -0,0002 0,0088

Пропонується скоротити непріоритетні поточні видатки Національного центру

аерокосмічної освіти молоді ім.О.М. Макарова
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145 6421010 Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань 1,903 -0,231 1,672

Зменшення до рівня 2019 року видатків на капітальний ремонт, реконструкцію

та реставрацію (70,6 млн грн). Економія видатків на оплату праці за

неукомплектованими посадами (160,0 млн грн)

146 6541230 Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень 0,351 -0,025 0,326

У бюджеті на 2020 рік передбачені капітальні видатки для придбання 

наукового обладнання науковими установами. Пропонується скоротити 

капітальні видатки в повному обсязі

147 6581020
Наукова і організаційна діяльність презиції Національної

академії правових наук України
0,0190 -0,0002 0,0188

У бюджеті на 2020 рік передбачені капітальні видатки для придбання

наукового обладнання. Пропонується скоротити капітальні видатки в повному

обсязі

148 6581040
Наукова і науково-технічна діяльність у сфері законодавства і

права
0,048 -0,001 0,047

У бюджеті на 2020 рік передбачені капітальні видатки для придбання

наукового обладнання науковими установами. Пропонується скоротити

капітальні видатки в повному обсязі

149 6591080
Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних

господарств
0,002 -0,002 0,000

Кошти спрямовуються на часткову компенсацію вартості насіння,

мінеральних добрив, засобів захисту рослин, пально-мастильних матеріалів,

запасних частин до сільськогосподарської техніки

Розподіл коштів та паспорт не затверджено.

150 6611020 Заходи пов'язані з проведенням приватизації державного майна 0,258 -0,248 0,010

151 6731020
Нерозподілений залишок на проміжні вибори нардепів (у разі

непризначення проміжних виборів за мажоритаркою)
0,060 -0,049 0,011

152 6741020

Субвенція з державного бюджету місцевими бюджетами на

проведення виборі депутатів місцевих рад та сільських,

селищних, міських голів

2,155 -2,154 0,001

153 Капітальні видатки ЦОВВ -0,944

154 Видатки розвитку ЦОВВ -0,385

155
Скорочення видатків видатків на відрядження по ЦОВВ (крім

силових структур)
-0,151
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