
 
 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 
   

від 29.05.2020                                       Київ                                      № 254  

 

 

Про внесення змін до наказу  

Міністерства фінансів України  

від 20 вересня 2017 року № 793  

 

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року 

№ 375, з метою врегулювання питання планування, виконання та складання 

звітності про виконання місцевих бюджетів 

НАКАЗУЮ: 

1. У Структурі кодування Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету, затвердженій наказом Міністерства фінансів 

України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових 

Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі 

змінами), позицію 

« 

ХХ Х 87ХХ Номер бюджетної програми за рахунок коштів резервного 

фонду 

Для третього-четвертого знаків коду використовуються 

цифри від «01» до «99» в межах одного головного 

розпорядника 

(найменування бюджетної програми має відповідати 

найменуванню Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету (ТПКВК МБ), код 

Функціональної класифікації видатків та кредитування 

бюджету (КФКВК) – напряму використання коштів 

резервного фонду бюджету). 

» 

виключити. 
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2. Затвердити Зміни до Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів 

України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі 

змінами), що додаються. 

 

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів 

України від 07 травня 2020 року № 196 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793». 

 

4. Державній казначейській службі України та місцевим фінансовим 

органам наказ Міністерства фінансів України від 07 травня 2020 року № 196 

«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 

2017 року № 793» з 07 по 29 травня 2020 року не застосовувати. 

 

5. Департаменту місцевих бюджетів довести цей наказ до Державної 

казначейської служби України та місцевих фінансових органів для 

використання в роботі. 

 

6. Департаменту документообігу та контролю за виконанням документів 

забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства 

фінансів України. 

 

7. Цей наказ набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному 

вебсайті Міністерства фінансів України, крім пункту 2, який набирає чинності з 

01 січня 2021 року. 

 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Міністра Улютіна Д. В. 

 

Міністр                                                                                      Сергій МАРЧЕНКО 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

29 травня 2020 року № 254 

 

ЗМІНИ 

до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету  

Позиції 

« 

8700 Резервний фонд 0133 

87ХХ Здійснення заходів за рахунок коштів резервного фонду ХХХХ 

» 

замінити такими позиціями: 

« 

8700 Резервний фонд  

8710 Резервний фонд місцевого бюджету 0133 

8720 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків у будівлі 

установ, закладів, організацій комунальної власності за 

рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету 

 

8721 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації у будівлі закладу охорони здоров’я за рахунок 

коштів резервного фонду місцевого бюджету 

0760 

8722 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації у будівлі закладу фізичної культури і спорту, 

спортивних спорудах за рахунок коштів резервного фонду 

місцевого бюджету 

0810 

8723 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації у будівлі закладу культури, мистецтва за рахунок 

коштів резервного фонду місцевого бюджету 

0829 

8724 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів 

резервного фонду місцевого бюджету 

0990 

8725 

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації у будівлях інших установ, закладів, організацій за 

рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету 

0133 
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8730 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків у 

дорожньому господарстві, транспорті та 

телекомунікаціях за рахунок коштів резервного фонду 

місцевого бюджету 

 

8731 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації на міському автомобільному транспорті за рахунок 

коштів резервного фонду місцевого бюджету 

0451 

8732 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації на міському електротранспорті за рахунок коштів 

резервного фонду місцевого бюджету 

0453 

8733 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації на об’єктах транспортної та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів резервного фонду 

місцевого бюджету 

0456 

8734 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації в системах телекомунікацій за рахунок коштів 

резервного фонду місцевого бюджету 

0460 

8740 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій у житлово-комунальному 

господарстві за рахунок коштів резервного фонду 

місцевого бюджету 

 

8741 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за 

рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету 

0610 

8742 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації в каналізаційній системі за рахунок коштів 

резервного фонду місцевого бюджету 

0620 

8743 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації в теплових мережах за рахунок коштів резервного 

фонду місцевого бюджету 

0620 

8744 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації на очисних спорудах за рахунок коштів резервного 

фонду місцевого бюджету 

0620 

8745 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації в системах забезпечення населення питною водою за 

рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету 

0640 

8746 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації в інших системах та об’єктах житлово-комунального 

господарства за рахунок коштів резервного фонду місцевого 

0640 
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бюджету 

8750 Допомога населенню та суб’єктам господарювання, що 

постраждали внаслідок надзвичайної ситуації або 

стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду 

місцевого бюджету 

 

8751 Допомога населенню, що постраждало внаслідок 

надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок 

коштів резервного фонду місцевого бюджету 

1070 

8752 Допомога у вирішенні житлового питання особам, що 

постраждали внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного 

лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого 

бюджету 

1060 

8753 Надання допомоги суб’єктам господарювання, що 

постраждали внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного 

лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого 

бюджету 

0490 

8754 Повернення допомоги суб’єктами господарювання, що 

постраждали внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного 

лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого 

бюджету 

0490 

8760 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації внаслідок стихійного лиха, пожежі в природних 

екологічних системах за рахунок коштів резервного 

фонду місцевого бюджету 

 

8761 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації внаслідок стихійного лиха за рахунок коштів 

резервного фонду місцевого бюджету 

0540 

8762 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, пов’язані з пожежами в природних екологічних 

системах, за рахунок коштів резервного фонду місцевого 

бюджету 

0540 

8760 Інші непередбачувані заходи за рахунок коштів 

резервного фонду місцевого бюджету 

 

8761 Заходи із запобігання поширенню інфекційних захворювань  

за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету 

0760 

8762 Заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язані 

з інфекційним захворюванням та отруєнням людей, за 

рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету 

0760 

8763 Заходи, пов’язані із підготовкою та проведенням 0160 
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позачергових місцевих виборів, за рахунок коштів 

резервного фонду місцевого бюджету 

8764 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації у споруді, на комунікації або технологічному 

устаткуванні промислового об’єкта за рахунок коштів 

резервного фонду місцевого бюджету 

0320 

8765 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого 

бюджету 

0133 

». 

 

 

В. о. директора Департаменту 

місцевих бюджетів                                  Олена МАЧУЛЬНА 


