
Додаток

ПРОПОЗИЦІЇ ДО ДБУ-2021

тис.грн.

КПКВК Назва бюджетної програми 2020 
(затверджено 

по 
загальному 

фонду)

2021 
(проект, по 
загальному 

фонду)

Додаткова 
потреба

Коментар

1400000 Міністерство закордонних справ України
1401110 Фінансова підтримка забезпечення 

міжнародного позитивного іміджу України, 
забезпечення діяльності Українського 
інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з 
українцями, які проживають за межами 
України

53 499,30 60 270,40 +76 226,80 Забезпечити поточними видатками 
на утримання Українського 
інституту в сумі  29 463,6 тис. грн, 
зокрема: граничні обсяги поточних 
видатків у проекті бюджету на 
2021 рік ЗОВСІМ не забезпечені 
коштами на придбання 
канцелярських та господарських 
товарів, оренду офісного 
приміщення, охорону приміщення, 
програмного забезпечення, 
інтернету, телефонного зв'язку, 
ремонт приміщення, страхування 
майна, відрядження тощо;
забезпечити  капітальними 
видатками у сумі 1 272,8 тис. грн, 
зокрема: придбання авторських 
прав та офісної техніки;
збільшити видатки на проведення 
заходів і проєктів культурної 
дипломатії на суму 35 490,4 тис. 
грн.
Крім того, пропонується збільшити 
видатки на 10 000,00 тис. грн, що 



спрямовуватимуться на 
фінансування Українського  
вільного університету (УВУ) (м. 
Мюнхен, ФРН), який у 2021 році 
святкуватиме 100-річчя створення.

2500000 Міністерство соціальної політики України
2501030 Виплата деяких видів допомог, компенсацій, 

грошового забезпечення та оплата послуг 
окремим категоріям населення

61 265 500,10 67 469 735,80 - 11 374,20 Для забезпечення видатків на 
підтримку малих групових 
будинків у сумі 11 374,2 тис. грн 
пропонується:

 зменшити відповідні видатки, 
враховані на 2021 рік в межах 
бюджетної програми (КПКВК 
2501030);

збільшити на цю суму видатки 
за бюджетною програмою КПКВК 
2511180, уточнивши її назву.

+3 565 495,60 - З метою реалізації прийнятого 
у вересні 2020 року Закону України 
щодо підвищення особам з 
інвалідністю з дитинства надбавки 
на догляд з січня 2021 року 
необхідно додаткові видатки в сумі 
1 300 000,0 тис. грн;

 - для виплати державної 
соціальної допомоги 31,8  тис. 
малозабезпеченим сім’ям 
необхідно додаткові видатки в сумі 
1 619 670,4 тис. грн;

 - для відшкодування вартості 
послуги з догляду за дитиною до 
трьох років “муніципальна няня” 
28,0 тис. отримувачам необхідно 
додаткові видатки в сумі 645 825,2  
тис. гривень.



2501130 Заходи із соціального захисту дітей, сімей, 
жінок та інших найбільш вразливих категорій 
населення

84 809,60 66 019,80 +720 610,30 - Для забезпечення виплатою 
одноразової матеріальної 
допомоги осіб з інвалідністю та 
непрацюючих малозабезпечених 
осіб  до 10 відсотків таких осіб, які 
мають право за нею звернутися 
необхідно додаткові видатки в сумі 
720 610,3 тис. гривень.
Довідково: Наразі в межах обсягу 
видатків на 2021 рік можуть бути 
забезпечені лише 0,2% осіб з 
інвалідністю та непрацюючих 
малозабезпечених осіб, які мають 
законодавчі підстави звернутися 
за одноразовою матеріальною 
допомогою). 

2501450 Оздоровлення і відпочинок дітей, які 
потребують особливої уваги та підтримки, в 
дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і 
ДЦ "Молода Гвардія" 

221 291,20 243 458,10 +33 764,40 Відповідно до п.2 ст.1 Закону 
України „Про державну підтримку 
та особливості функціонування 
дитячих центрів „Артек” і „Молода 
гвардія” (далі - Закон), держава 
повинна викуповувати 90% путівок 
дитячого центру  „Молода гвардія” 
- 10 350 путівок (потужність ДЦ  
„Молода гвардія” - 11 500 путівок) 
та путівок дитячого центру 
„Артек” - 12 285 путівок 
(потужність „Артек” - 13 650 
путівок).  В межах обсягу видатків 
на 2021 рік заплановано викупити: 
- 10 100 путівок дитячого центру 
„Артек” - 82,2 % від повної 
потреби; - 10 350 путівок у ДЦ  
„Молода гвардія”- 100 % від повної 
потреби.Для виконання вимог 



зазначеного Закону додаткова 
потреба в коштах становить 33 
764,4 тис. гривень.

2507100 Реабілітація дітей з інвалідністю 130 022,60 130 022,60 +403 257,40 - Для забезпечення дітей з 
інвалідністю реабілітаційними 
заходами у повному обсязі 
необхідно додатково видатки в 
сумі 403 257,4 тис. гривень.

2509000 Національна соціальна сервісна служба 
України

  

2511180 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

795 384,30 795 384,30 +11 374,20 Для забезпечення видатків на 
підтримку малих групових 
будинків у сумі 11 374,2 тис. грн 
пропонується:

 зменшити відповідні видатки, 
враховані на 2021 рік в межах 
бюджетної програми (КПКВК 
2501030);

збільшити на цю суму видатки 
за бюджетною програмою КПКВК 
2511180, уточнивши її назву:

«Субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних 
та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, 
підтримку малих групових 
будинків та забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх 
числа».

+176 584,40 - Для забезпечення житлом ще 401 
дитини-сироти, дитини, 



позбавленої батьківського 
піклування, та осіб з їх числа, що 
перебувають на обліку громадян, 
які потребують поліпшення 
житлових умов необхідно 
додатково видатки в сумі 176 584,4 
тис. гривень.

2700000 Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України

2701160 Збереження природного заповідного фонду 421 401,50 545 435, 90 +7 000,00 Збільшити видатки на програму, 
що спрямовуватиметься на ремонт 
меліоративних систем озера 
Світязь Волинської області.

2760000 Міністерство розвитку громад та 
територій України (загальнодержавні 
видатки та кредитування)

2761090 Державний фонд регіонального розвитку 4 900 000,00 9  360 000,00 +23 757,60 На +15 000,00 тис. грн збільшити 
видатки на програму, що 
спрямовуватимуться на ремонтно-
реставраційні роботи пам’ятки 
архітектури національного 
значення В’їзна брама садиби 
(мур), XVIIІ ст. в смт Любешів 
Волинської області.
На +8 757,60 тис. грн збільшити 
видатки на програму, що 
спрямовуватиметься на ремонтно-
реставраційні роботи Білого та 
Сірого будинків Косачів 
Колодяженського літературно-
меморіального музею Лесі 
Українки (с. Колодяжне, 
Ковельського району, Волинської 
області)



2911000 Міністерство цифрової трансформації 
України

73 580,00 1 091 849,00 +350 000,00 Збільшити видатки на програму, 
що спрямовуватимуться на 
фінансування цифрового 
мультиплексу МХ-7 у смузі частот 
метрового діапазону 174 – 230 
МГц

3600000 Міністерство юстиції України
3609000 Державна архівна служба України
3609010 Керівництво та управління у сфері архівної 

справи
26 755,70 26 755,70 +16 034,90 Збільшити видатки споживання, 

що спрямовуватимуться на 
забезпечення мінімальної 
потреби у виплаті допомоги для 
вирішення соціально-побутових 
питань державним службовцям, 
надбавки за складність та 
напруженість у розмірі 50% 
посадового окладу, премії 20 %, 
для поліпшення матеріально 
технічної бази департаменту 
СФД, створення комплексної 
системи захисту конфіденційної 
інформації в інформаційно-
телекомунікаційній системі, 
створення Комплексної системи 
захисту інформації СФД. 
Збільшити видатки розвитку на 
оновлення основних засобів 
комп'ютерів, серверного та 
комутаційного обладнання, 
оргтехніки, які виходять із ладу, 
які вже зняті з виробництва, не 
підлягають ремонту та 
проведення відновлення яких 
економічно недоцільно.



3609020 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері 
архівної справи та страхового фонду 
документації

10 233,90 10 233,90 +5 324,40 Збільшити видатки споживання, 
що спрямовуватимуться на 
забезпечення мінімальної 
потреби у виплаті основного 
окладу, доплат до мінімальної 
зарплати, надбавок і доплат 
обов’язкового характеру, 
матеріальної допомоги на 
оздоровлення, придбання 
господарчих товарів для 
підтримання приміщень в 
належному стані, науково-
методична експертиза та  
перегляд ДСТУ.

3609030 Забезпечення діяльності архівних установ та 
установ страхового фонду документації

175 534,90 240 490,30 +10 700,00 Збільшити видатки розвитку на 
коригування проектно-
кошторисної документації для 
незавершеного будівництва за 
об’єктом «Реконструкція 
комплексу споруд центральних 
державних архівів по вул. 
Солом'янській, 24, у м. Києві» з 
визначенням вартості залишку 
робіт з врахуванням 
необхідності розділення об’єкту 
на більшу кількість черг 
будівництва та пускових 
комплексів для їх поступового 
прийняття до експлуатації.

3800000 Міністерство культури та інформаційної 
політики України

3801000 Апарат Міністерства культури та 
інформаційної політики України



3801010 Керівництво та управління у сфері культури 
та інформаційної політики

136 684,90 90 460,60 +214 200,00 додаткова потреба по оплаті праці 
з нарахуваннями за апаратом 
МКІП 150 100,00 тис. грн
капітальні видатки 64 100,00 тис. 
грн., 
на придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування та капітальний 
ремонт

3801020 Збирання, обробка та розповсюдження 
офіційної інформаційної продукції

437 703,60 162 322,40 +500 000,00 Додаткові 500 000,00 тис. грн 
Українському національному 
інформаційному Агентству 
Укрінформ на виконання робіт по 
збиранню, обробці, перекладу та 
розповсюдженню офіційної 
інформації.

3801110 Фінансова підтримка національних театрів 1 265 225,90 1 639 466,60 +494 200,00 придбання обладнання, 
капітальний ремонт, реставрація 
тощо – 494 200,00 тис. грн

3801120 Фінансова підтримка національних художніх 
колективів, концертних організацій та їх 
дирекції, національних і державних циркових 
організацій

706 133,00 900 038,70 +314 900,00 капітальні видатки 314 900,00 тис. 
грн

3801140 Забезпечення функціонування Українського 
культурного фонду, у тому числі здійснення 
Фондом заходів з підтримки проектів

400 861,60 697 438,80 +1 150 000,00 видатки споживання - 1 141 800,00 
тис. грн, з них 300 000,00 тис. грн – 
продакшн та постпродакшн.,
100 000,00 тис. грн - девелопмент, 
видатки розвитку – 8 200,00 тис. 
грн

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

135 232,90 82 388,80 +300 000,00 видатки споживання – 74 900,00 
тис. грн, видатки розвитку – 
225 100,00 тис. грн



3801180 Виробництво (створення) та розповсюдження 
фільмів патріотичного спрямування

50 000,00 50 000,00 +150 000,00 Назву державної бюджетної 
програми КПКВК 3801180 
викласти в такій редакції:
«Виробництво (створення) та 
розповсюдження патріотичних 
серіалів»

3801190 Забезпечення діяльності національних музеїв, 
національних і державних бібліотек та 
культурно-просвітницьких центрів

744 468,00 956 847,50 +430 000,00 Придбання обладнання, 
капітальний ремонт, реставрація – 
430 000,00 тис. грн

3801280 Будівництво об’єктів загальнодержавного 
значення у сфері культури

100 000,00 200 000,00 +528 700,00 Додатково на  будівництво об’єктів 
загальнодержавного значення у 
сфері культури  необхідно 
528 700,00 тис. грн
 З передбачених коштів за цією 
програмою необхідно видатки в 
сумі 96 884,03 тис. грн. закріпити 
на проектування та будівництво 
Музею Революції Гідності

3801340 Фонд розвитку закладів загальнодержавного 
значення

 1 000 000,00 +5 161 500,00 Необхідно збільшити фонд на 
«Велику реставрацію», з них:

 2 597 500,00 тис. грн - прямі 
видатки державного бюджету;

2 564 000,00 тис. грн – 
субвенція місцевим бюджетам.

За рахунок субвенції, зокрема,  
необхідно 64 000,00 тис. грн 
спрямувати на виконання робіт по 
об’єкту: «Реставрація та 
реабілітація будівлі з технічним 
переоснащенням і реконструкцією 
прибудови театрально-
видовищного закладу культури 
«Київський академічний театр 
оперети».



3801480 Надання фінансової підтримки державному 
підприємству "Кримський дім"

4 231,70 4 657,40 +2 500,00 На статутну діяльність 
підприємства - 2 500,00 тис. грн

3801560 Забезпечення діяльності Українського 
інституту книги, підтримка книговидавничої 
справи та популяризація української 
літератури у світі

100 165,70 151 665,70 +425 329,20 Поточні видатки, сертифікати на 
придбання книг учням закладів 
загальної середньої освіти – 
135 500,00 тис.грн
кап.видатки – 214 700,00 тис.грн
Крім того передбачається 
збільшити видатки на поповнення 
мережі бібліотечних закладів 
книжками, особливо шкільних в 
селищних та сільських територіях в 
обсязі 75 329,20 тис. грн

3802000 Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України

3802040 Підвищення кваліфікації працівників засобів 
масової інформації в 
Укртелерадіопресінституті

6 743,20 8 867,40 +14 600,00 Необхідні додаткові кошти у сумі 
14 600,00 тис.грн з них на:
- ФОП для погодинної оплати праці 
педагогів – 3 500,00 тис.грн
- поточні видатки на утримання 
закладу – 5 400,00 тис.грн
- капітальний ремонт – 5 700,00 
тис.грн
 Програму передати на Апарат 
МКІП

Назву державної бюджетної 
програми КПКВК 3802040 
викласти в такій редакції:
«Здійснення заходів із 
підвищення медіа грамотності та 
протидії дезінформації»

3804000 Державне агентство розвитку туризму 
України

3804010 Керівництво та управління у сфері розвитку 
туризму

 9 570,20 +31 400,00 Заробітна плата  з нарахуваннями – 
9 500,00 тис.грн



поточні інші – 16 400,00 тис.грн
капітальні видатки – 4 500,00 
тис.грн

3804020 Розкриття туристичного потенціалу України 0,00 200 000,00 +250 000,00 На розвиток туристичного 
потенціалу

3805000 Державне агентство України з питань 
мистецтв та мистецької освіти

3805010 Керівництво та управління у сфері мистецтв 
та спеціальної мистецької освіти

 19 014,80 +18 400,00 Заробітна плата

3806000 Державне агентство України з питань 
кіно

3806010 Керівництво та управління у сфері 
кінематографії

13 243,00 13 243,00 +12 979,90 З набранням чинності ЗУ «Про 
державну підтримку 
кінематографії в Україні» значно 
зріс обсяг роботи та інтенсивне 
навантаження на працівників 
Держкіно. Тому необхідно 
забезпечити належне заохочення 
працівників до результативної, 
ефективної та ініціативної роботи.
Держкіно пропонує збільшити 
граничну чисельність працівників 
до 5 штатних одиниць (на 5 шт.од. 
) обсяг видатків на заробітну 
плату у 2021 року на суму 7282,7 
тис. грн. КЕКВ 2110, а саме 
встановити додатково із 
розрахунком на 5 штатних 
одиниць:
-обов’язкові виплати на 5 шт. од. у 
сумі 885,2 тис. грн.
- надбавку за інтенсивність праці 
50 шт. од. у розмірі 80%, 
(додатково 3884,8 тис. грн.);



- премію 50 працівникам 30% 
(додатково 1315,8 тис. грн.);
- грошову допомогу до відпустки 5 
шт. од. у сумі 108,8 тис. грн.
- матеріальну допомогу на 
вирішення соціально-побутових 
питань у розмірі середньомісячної 
заробітної плати на 50 шт. од. 
(додатково 1088,1 тис. грн.). 
Нарахування на заробітну 
збільшено відповідно чинного 
законодавства у сумі 1 602,3 
тис.грн. КЕКВ 2120.
Також потребують збільшення 
видатки на відрядження КЕКВ 
2250 на суму 290,0 тис. грн. грн. 
на представництво України на 
міжнародних кінофестивалях.
Держкіно відповідно до договору 
від 29 жовтня 2007р. № 3925 
орендує приміщення площею 
403,8 м. кв. за адресом: вул. 
Лаврська, 10, м. Київ, яке 
перебуває на балансі Державного 
підприємства «Національний 
культурно-мистецький та 
музейний комплекс «Мистецький 
арсенал». 
У зв’язку з тим, що Державне 
підприємство «Національний 
культурно-мистецький та 
музейний комплекс «Мистецький 
арсенал» не укладає продовження 
договору оренди через те, що 
приміщення не виведено з 



житлового фонду. Тому апарат 
Держкіно переїзжає  до нового 
приміщення за адресою м.Київ, 
вул.Кіото,27.
Для цього планується проведення 
поточного ремонту зазначених 
приміщень,  послуги з переїзду  
також передбачається оплата 
обов’язкових щорічних послуг 
(поштові, зв’язку, послуги з 
охорони, технічного 
обслуговування обладнання, за 
участь у семінарах та навчаннях, 
послуги з прибирання офісних 
приміщень та інші) необхідно 
додатково 1673,9 тис. грн. Всього 
на оплату послуг за КЕКВ 2240 
необхідно передбачити 1730,0 тис. 
грн. 
Додаткові кошти на придбання 
матеріалів, обладнання та 
інвентаря складають 181 тис. грн. 
(граничним обсягом видатків 
передбачено лише 5,0 тис. грн.). 
Ще необхідно передбачити 
додаткові кошти на придбання 
комп’ютерного обладнання, 
обладнання для створення 
просмотрового кінозалу та меблів 
у нове приміщення на суму 1,15 
млн. грн.  Потребують 
передбачення у 2021 році кошти у 
сумі 800,0 тис. грн. на сплату 
судового збору (ведення 
претензійно- позовної роботи за 



договорами на виробництво 
фільмів).

3806030 Державна підтримка кінематографії 450 000,00 600 000,00 +400 000,00 Щодо додаткової потреби у  
видатках на 2021 рік 
Всього на зазначену програму  у 
2021 році потрібні кошти 
загальною сумою 1000,0 млн. грн. 
(додатково 400,0 млн. грн.), а саме 
за напрямами:

-Виробництво фільмів та 
серіалів кошти у сумі 600,7 млн. 
грн. (додатково 193,0 млн. грн.);

- Повернення частини 
кваліфікованих витрат, здійснених 
іноземним суб’єктом 
кінематографії під час 
виробництва (створення) фільму 
230,0 млн. грн. (додатково 110,0 
млн. грн.);

- Фінансування 
фундаментальних та прикладних 
досліджень, а також освітньої 
діяльності у сфері кінематографії, у 
тому числі виробництва 
(створення) фільмів студентами, 
навчання в Україні та за кордоном  
у сумі 3,6  млн. грн. (додатково 2,0 
млн. грн.);

- Заходи  із збереження, 
відновлення, реставрації та 
популяризації національної 
кінематографічної спадщини, 
повернення її в Україну, якщо вона 
перебуває за кордоном, а також для 
оплати виготовлення архівних 



комплектів вихідних матеріалів 
національних фільмів, що 
відповідають сучасним 
технологічним вимогам щодо 
тривалого консерваційного 
зберігання в Державному фонді 
фільмів архівного комплекту 
вихідних матеріалів, вихідних 
матеріалів та фільмокопій усіх 
національних фільмів у сумі 10,4 
млн. грн. (додатково 10,0 млн. 
грн.);

- Відшкодування суб’єктам 
кінематографії процентів, 
сплачених за банківськими 
кредитами, що були одержані ними 
для будівництва та/або 
реконструкції будівель, споруд та 
інших об’єктів інфраструктури, які 
будуть задіяні у процесі 
виробництва фільмів, або для 
будівництва та/або реконструкції, 
та/або технічного переоснащення 
кінотеатрів, розташованих у 
населених пунктах з населенням до 
250 тис. жителів у сумі 10,2 млн. 
грн. (додатково 10,0 млн. грн.);

-Розповсюдження та/або 
популяризацію національних 
фільмів шляхом повної або 
часткової оплати витрат на 
проведення творчих зустрічей, 
презентацій, прем’єрних показів, 
рекламування (незалежно від 
використаних рекламних засобів) 



та інших необхідних заходів, у 
тому числі за участю творчих груп 
фільмів у сумі 75,0  млн. грн. 
(додатково 25,0 млн. грн.);

- Проведення заходів 
кінокомісій, спрямованих на 
просування (промоцію) локацій 
України як привабливого місця для 
створення кінематографічної та 
аудіовізуальної продукції у сумі 
11,2 млн. грн. (додатково 10,0 млн. 
грн.);

- 10,0 млн. грн. (додатково) 
для закупівлі мобільних 
пересувних цифрових комплексів, 
транспортних засобів для 
забезпечення демонстрування 
національних фільмів (додатково 
10,0 млн. грн.); 

-30,0 млн. грн. (додатково) 
надання державної субсидії на 
розвиток кінопроекту: для 
національних ігрових фільмів, 
анімаційних фільмів, 
документальних фільмів, фільмів 
для дитячої аудиторії (з 
урахуванням художньої та 
культурної значущості), фільмів 
художньої та культурної 
значущості (авторських), 
телевізійних фільмів, телевізійних 
серіалів та фільмів-дебютів, в 
обсязі до 100 відсотків включно 
загальної кошторисної вартості 



розвитку відповідного кінопроекту 
(додатково 30,0 млн. грн.);

та не потребує додаткових 
коштів:

8,6 млн. грн. –  виплату 
стипендій членам Ради з державної 
підтримки кінематографії;

0,3 млн. грн. – фінансова 
підтримка Національної спілки 
кінематографістів України».

10,0 млн. грн. – фінансова 
підтримка державного 
підприємства «Національний 
Центр Олександра Довженка».

3806060 Гранти Президента України молодим діячам 
мистецтва для створення і реалізації творчих 
проектів в сфері кінематографії та премії за 
видатні досягнення у галузі кінематографії

200,00 4 100,00 +300,00 Збільшення на виплату грантів 
Президента України молодим 
діячам мистецтва для створення 
візуального матеріалу в сфері 
кінематографії.

3808000 Державна служба охорони культурної 
спадщини України

3808020 Збереження історико-культурної та 
архітектурної спадщини в національних і 
державних заповідниках  

405 954,20 519 207,50 +206 420,60 Збільшити видатки на програму, 
що спрямовуватимуться на 
ремонтно-реставраційні роботи 
комплексу історико-архітектурних 
пам’яток смт Олика Волинської 
області.

3809000 Український інститут національної 
пам'яті

3809010 Керівництво та управління у сфері 
відновлення та збереження національної 
пам'яті

29 927,10 29 927,00 +14 200,00 Оплата праці – 11 600,00 тис.грн, з 
них на територіальні органи (5 
відділів, які діятимуть на території 
областей, у т.ч. півдня та сходу 
України, 27 осіб). 



Нарахування на оплату праці – 
2 500,00 тис.грн
Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв – 100,00 тис.грн.

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 інституту національної пам'яті

35 179,00 44 128,00 +364 600,00 Оплата праці- 5 200,00 тис. грн.
Нарахування на оплату праці – 
1 100,00 тис. грн
інші поточні – 8 400,00 тис. грн
Кошти на проведення 
реконструкції приміщення 
Галузевого державного архіву 
Українського інституту 
національної пам’яті: всього на  
проведення реконструкції 
необхідно 685 665,719 тис. грн, 
зокрема на 2021 рік – 349 840,2 тис. 
грн.

Нова 
програма

Будівництво «Будинок МУЗИКИ» +200 000,00 Загальна вартість 632 300,00 тис 
грн
Загальна площа будівлі 15 000,00 
кв.м. вартістю 42 150,00 грн 1 кв.м.

Нова 
програма

Створення музею сучасного мистецтва +500,00

Нова 
програма

Створення центрів культурних послуг 
(ЦКП)

+1 000 000,00 Капітальні видатки

3900000 Міністерство з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України

3901080 Забезпечення інформаційного суверенітету 
України, розвиток мов корінних народів, що 
проживають на тимчасово окупованій 
території Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополь та фінансова підтримка системи 
державного іномовлення України

 355 409,10 +533 930,90 З них:
174 000,00 тис грн на відновлення 
радіомовлення на середніх хвилях 
та забезпечення інформаційної 
реінтеграції  тимчасово 
окупованих територій, а також на 
підтримку інформаційних проєктів 
і ресурсів;



359 930,90 тис. грн  - збільшення 
видатків по ДП «Мультимедійна 
платформа іномовлення України» 
(251 653,50 тис. грн - виробництво 
програм для державних потреб, 
108 277,40 тис. грн – на придбання 
обладнання, реставрацію та 
пристосування приміщення для 
розміщення телеканалу).

5970000 Уповноважений із захисту державної мови
5971000 Секретаріат Уповноваженого із захисту 

державної мови
15 886,20 20 404,10 +2 600,00 Збільшити видатки Секретаріату 

Уповноваженого із захисту 
державної мови на загальну суму 2 
600 тис.грн, в тому числі 200 
тис.грн. видатки розвитку, що є 
особливо критичними.

6440000 Національна рада України з питань 
телебачення і радіомовлення

6441000 Апарат Національної ради України з 
питань телебачення і радіомовлення

6441010 Керівництво та управління здійсненням 
контролю у сфері телебачення і 
радіомовлення

85 121,50 92 729,50 +38 420,80 На оплату праці працівників 
бюжетних установ – 11 243,30 
тис.грн, видатки розвитку – 
7 704,50 тис.грн, видатки 
споживання – 19 473,00 тис.грн

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Потураєв Микита Русланович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000002A672E00BEAE8000
Дійсний до: 14.02.2022 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 04-14/17-2020/172871 від 30.09.2020


