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Міленін С.В. 
 

foi+request-99189-eefc6843@dostup.pravda.com.ua 
 

На Ваш запит щодо отримання публічної інформації від 19.01.2022 
стосовно надання переліку програм, визначених Законом України «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік», які спрямовані на розвиток територій 
та розбудову інфраструктури громад в 2022 році, та про які Мінрегіон 
інформував на своєму сайті у розділі Новини за 8 грудня 2021 року та 11 січня 
2022 року, відповідно до статті 5 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» Міністерство розвитку громад та територій України повідомляє.  

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 
рік» на розвиток інфраструктури у громадах та регіональні проекти 
спрямовуються кошти наступних бюджетних програм: 

 
Напрям 

підтримки 

Головний 
розпорядник 

коштів 

Перелік програм 

1 Регіональний 
розвиток 

Міністерство 
розвитку громад та 
територій  
 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на 
виконання їх повноважень; 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
створення центрів креативної економіки; 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України; 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України; 
Субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на 
розроблення комплексних планів просторового розвитку 
територій територіальних громад; 
Державний фонд регіонального розвитку; 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
стимулювання розвитку індустріальних парків; 
Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. 
Миколаєві; 
Впровадження та координація заходів проекту розвитку 
міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого 
теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми 
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для України та програми розвитку муніципальної 
інфраструктури України; 

Міністерство 
фінансів 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій; 
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення 
утримання соціальної інфраструктури міста Славутича; 

Міністерство 
інфраструктури 

 

Субвенція з державного бюджету бюджету Одеської міської 
територіальної громади на розвиток міської інфраструктури; 
Фінансове забезпечення заходів з розвитку аеропортної 
інфраструктури; 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів 
соціально-культурної сфери; 
Проектування та виконання робіт з відновлення залізничної 
колії європейського зразка шириною 1435 мм від станції Чоп 
до станції Ужгород з доведенням до перону залізничного 
вокзалу Ужгород; 
Розкриття туристичного потенціалу України; 

Міністерство 
аграрної політики 
та продовольства 

Проведення земельної реформи; 
 

Міністерство з 
питань 
стратегічних 
галузей 
промисловості 

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-

збагачувального комбінату окислених руд; 
 

Міністерство з 
питань  
реінтеграції 
тимчасово 
окупованих 
територій 

Забезпечення належних умов в'їзду та виїзду осіб на тимчасово 
окуповані території України 

2 Розвиток 
сільських 
територій 

Міністерство 
цифрової 
трансформації 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості; 

Міністерство 
розвитку громад та 
територій  

Реалізація Загальнодержавної цільової соціальної програми 
«Питна вода України» на 2022-2026 роки; 
 

Міністерство 
захисту довкілля 
та природних 
ресурсів 

Першочергове забезпечення сільських населених пунктів 
централізованим водопостачанням; 
Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та 
сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у 
Закарпатській області; 

Міністерство 
аграрної політики 
та продовольства 

Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників; 
 

Міністерство з 
питань  
реінтеграції 
тимчасово 
окупованих 
територій 

Розвиток інфраструктури сільського господарства у 
Луганській області; 
 

Міністерство 
економіки 

Реконструкція, модернізація та відновлення меліоративних 
систем 

 

3 Розвиток у 
сфері охорони 
здоров’я 

Міністерство 
охорони здоров'я 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров’я; 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реформування регіональних систем охорони здоров’я для 
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здійснення  заходів з виконання спільного з Міжнародним 
банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення 
охорони здоров'я на службі у людей»; 

Міністерство 
фінансів 

Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з утримання 
закладів освіти та охорони здоров'я 

4 Розвиток у 
сфері освіти 

Міністерство 
освіти і науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
створення навчально-практичних центрів сучасної професійної 
(професійно-технічної) освіти; 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами; 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти «Нова українська школа»; 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію програми «Спроможна школа для кращих 
результатів»; 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
придбання обладнання, модернізацію (проведення 
реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) 
закладів загальної середньої освіти; 

Міністерство 
розвитку громад та 
територій 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення пожежної безпеки в закладах загальної середньої 
освіти 

5 Розвиток 
дорожньої 
інфраструктури 

Міністерство 
інфраструктури 

 

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; 

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального 
користування державного значення 

6 Розвиток 
транспортної 
інфраструктури 

Міністерство 
фінансів 

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету бюджету Дніпровської 
міської територіальної громади на завершення будівництва 
метрополітену у м. Дніпрі; 
Субвенція з державного бюджету бюджету Харківської міської 
територіальної громади на подовження третьої лінії 
метрополітену у м. Харкові; 

Міністерство 
інфраструктури 

Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу 
через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній 
дільниці Київ-Московський – Дарниця 

7 Розвиток 
інфраструктури 
(соціальне 
забезпечення, 
будівництво 
житла) 

Міністерство 
соціальної 
політики 

 

 

 

 

 

 

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, підтримку малих групових будинків 
та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа; 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 
ознакою статі; 

Міністерство у 
справах ветеранів 

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 І-ІІ 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 
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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; 
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 ІІІ групи відповідно до пунктів 
11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 
відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», та які потребують поліпшення житлових умов; 
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; 

Міністерство 
соціальної 
політики 

Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в 
тому числі на оплату житлово-комунальних послуг 

8 Розвиток у 
сфері культури 

Міністерство 
культури та 
інформаційної 
політики 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
створення центрів культурних послуг; 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та 
консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що 
перебувають у комунальній власності 

9 Розвиток 
спортивної 
інфраструктури 

Міністерство 
молоді та спорту 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
розвиток спортивної інфраструктури, у тому числі 
реконструкцію, будівельно-ремонтні роботи об`єктів закладів 
фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток 
резервного спорту, льодових палаців/арен та стадіонів; 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту 
«Активні парки - локації здорової України» 

10 Інші напрями 
розвитку 

Міністерство 
розвитку громад та 
територій  
 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
справедливу трансформацію вугільних регіонів України; 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансування заходів соціально-економічної компенсації 
ризику населення, яке проживає на території зони 
спостереження; 

Міністерство 
фінансів 

 

Субвенція з державного бюджету бюджету Жовтоводської 
міської територіальної громади на виконання заходів щодо 
радіаційного та соціального захисту населення міста Жовтих 
Вод; 
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Додаткова дотація з державного бюджету на проведення 
розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні 
послуги та енергоносії, які споживаються установами, 
організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок 
відповідних місцевих бюджетів; 

Міністерство з 
питань  
реінтеграції 
тимчасово 
окупованих 
територій 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали 
негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході 
України; 
 

Міністерство 
інфраструктури 

 

Облаштування інфраструктури державного кордону, в тому 
числі будівництво та реконструкція пунктів пропуску; 
Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на 
українсько-польському кордоні; 
Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на 
українсько-угорському державному кордоні; 

Міністерство 
цифрової 
трансформації 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг 

 

Відповідь надсилаємо на електронну адресу 
foi+request-99189-eefc6843@dostup.pravda.com.ua 

 

 

В.о. державного секретаря Євген ПЛАЩЕНКО 

 

 

Жук Валентина 
Тел. 284-0-645 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством 
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