
 
 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 
 

від 07.05.2020                                        Київ                                      № 196  

 

Про внесення змін до наказу  

Міністерства фінансів України  

від 20 вересня 2017 року № 793  

 

Відповідно до частини другої статті 10 Бюджетного кодексу України, 

постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 «Про 

затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету» з 

метою приведення бюджетної класифікації у відповідність до законодавства 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 

2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами) такі зміни: 

Структуру кодування Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету, затверджену цим наказом: 

після позиції: 

« 

ХХ Х ХХХХ Номер бюджетної програми 

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету (ТПКВК МБ), який має 

відповідність коду Функціональної класифікації видатків та 

кредитування бюджету (КФКВК). 

Код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету, який не має відповідності 

коду Функціональної класифікації видатків та кредитування 

бюджету, не застосовується). 

» 

доповнити позицією такого змісту: 
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« 

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). 

»; 

Типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевого 

бюджету, затверджену цим наказом: 

доповнити позицією такого змісту: 

« 

87ХХ Здійснення заходів за рахунок коштів резервного фонду ХХХХ 

». 

2. Департаменту місцевих бюджетів довести цей наказ до Державної 

казначейської служби України та місцевих фінансових органів для 

використання в роботі. 

3. Департаменту документообігу та контролю за виконанням документів 

забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства 

фінансів України. 

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

вебсайті Міністерства фінансів України. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Міністра Улютіна Д. В. 

 

Міністр                                                                                      Сергій МАРЧЕНКО 


