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Про розгляд звернення  
 

 

Шановна пані Лавровська! 

 

Міністерство фінансів України розглянуло Ваш запит на інформацію, що 
надійшов через сайт «Доступ до правди»,  стосовно надання роз’яснень з питань 
застосування кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету та повідомляє наступне. 

У бюджетному процесі програмно-цільовий метод застосовується на рівні 
державного бюджету та на рівні місцевих бюджетів. Під час його застосування 
використовується Програмна класифікація видатків та кредитування бюджету. 

При цьому, Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого 
бюджету формується з урахуванням Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету (далі – ТПКВК МБ), затвердженої наказом 
Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових 
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (далі – 

Наказ), та використовується для відображення видатків місцевих бюджетів на 
виконання бюджетних програм головного розпорядника коштів, що будуть ним 
виконуватися у бюджетному періоді відповідно до наданих йому повноважень. 

Наказом передбачено код ТПКВК МБ 7310, який називається  «Будівництво 
об'єктів житлово-комунального господарства». За цим кодом повинні 
відображатися видатки на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний 
ремонт об'єктів житлово - комунального господарства за рахунок власних коштів 
місцевих бюджетів. 
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Водночас повідомляємо, що Наказом не передбачено коди для відображення 
нерозподілених видатків, оскільки їх планування сприятиме неефективному 
управлінню бюджетними ресурсами. 

Слід зазначити, що відповідно до частини другої статті 15 Закону України від 
17.03.2011 № 3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади» накази 
міністерства, видані в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання 
місцевими державними адміністраціями і органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності та громадянами. 

Що стосується порядку формування видатків місцевого бюджету, то їх перелік 
визначено нормами Бюджетного кодексу України, зокрема, статтею 89 визначено 
видатки, що здійснюються з бюджетів сільських, селищних, міських 
територіальних громад, статтею 90 – з бюджету Автономної Республіки Крим та 
обласних бюджетів та статтею 91 визначено видатки, які можуть здійснюватися  з 
усіх місцевих бюджетів.  

Крім того, Бюджетним кодексом України передбачено окремі особливості 
формування місцевих бюджетів в частині надходжень та витрат (для бюджетів 
міста Києва,  Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Донецької та 
Луганської областей), які визначено статтями 67, 671 та 672 . 

 

З повагою 

 

 

В. о. директора Департаменту 

політики міжбюджетних відносин 

та місцевих бюджетів                                 Володимир Нагорний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Склярова 206 57 16 


