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ДОКУМЕНТИ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо права фізичної особи
на зміну по батькові

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 149 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002
р., № 21-22, ст. 135) викласти в такій редакції:
«Стаття 149. Зміна дитиною свого прізвища та (або) імені, та (або) по батькові
1. Дитина, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити
своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові.
2. Дитина, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє по батькові за згодою батьків.
У разі якщо над дитиною, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені, та (або) по батькові такої дитини здійснюється за згодою піклувальника.
3. Дитина, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє по батькові за
згодою одного з батьків, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім,
оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений
батьківських прав стосовно цієї дитини або якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження, або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.
4. У разі заперечення одного з батьків щодо зміни по батькові дитини спір щодо
такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків стосовно дитини та
інші обставини, що засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини».
2. Частини першу, другу і третю статті 295 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:
«1. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд
змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові.
2. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові за згодою батьків.
У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено
піклування, зміна прізвища та (або) власного імені, та (або) по батькові такої особи
здійснюється за згодою піклувальника.
3. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові за згодою одного з батьків, якщо другий
з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав стосовно цієї дитини або якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про
її народження, або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.
У разі заперечення одного з батьків щодо зміни по батькові дитини спір щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків стосовно дитини та
інші обставини, що засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
3 листопада 2020 року
№ 942-IX

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2020
рік» щодо позик від міжнародних фінансових
організацій на реалізацію окремих
інвестиційних проектів

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31, № 16, ст. 100, № 19, ст. 126, № 27,
ст. 180, № 29, ст. 196, № 35, ст. 257; із змінами, внесеними законами України від 18
червня 2020 року № 726-IX, від 3 липня 2020 року № 746-IX і № 751-IX, від 13 липня
2020 року № 757-IX, від 14 липня 2020 року № 769-IX, від 25 серпня 2020 року № 822-IX,
від 1 вересня 2020 року № 829-IX, від 3 вересня 2020 року № 873-IX та від 17 вересня 2020 року № 909-IX) такі зміни:
1. У статті 1:
в абзаці третьому цифри «1.270.137.100,3» та «131.719.714,2» замінити відповідно цифрами «1.270.677.100,3» та «132.259.714,2»;
в абзаці п’ятому цифри «15.200.807» та «13.534.426» замінити відповідно цифрами «14.660.807» та «12.994.426».
2. Внести зміни до додатків № 3, № 4 та № 8 до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2020 рік» відповідно до додатків №№ 1-3 до цього Закону.
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
3 листопада 2020 року
№ 946-IХ
Із додатками 1-3 до цього Закону можна ознайомитися на сайті «УК».

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Держави Катар
про внесення змін і доповнень до Угоди
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Держави Катар про повітряне сполучення

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар про внесення змін і доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар про повітряне сполучення, вчинений в м. Києві 11 листопада 2019 року, який набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення Договірних Сторін про завершення виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цим Протоколом чинності, ратифікувати.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
5 листопада 2020 року
№ 992-IX

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Чорногорії
про міжнародні автомобільні перевезення
пасажирів і вантажів

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів, вчинену 13 червня 2013 року у м. Києві, яка набирає чинності через тридцять днів з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою,
ратифікувати.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
5 листопада 2020 року
№ 991-IX

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до розділу XX
«Перехідні положення» Податкового кодексу
України щодо особливостей адміністрування
податків у цілях фінансування видатків,
визначених пунктами 31-33 статті 14
Закону України «Про Державний бюджет
України на 2020 рік»

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Підрозділ 2 доповнити пунктом 74 такого змісту:
«74. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, з метою забезпечення фінансування видатків за програмами, передбаченими пунктами 31-33 статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», під час розрахунку показника — ПопРах враховується сума коштів, зарахована на рахунок публічного акціонерного товариства «Укрнафта» у системі електронного адміністрування податку на додану вартість з рахунків публічного акціонерного товариства «Укрнафта», відкритих у відповідних органах,
що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для проведення взаєморозрахунків, сформована для забезпечення надходжень до спеціального фонду
державного бюджету від публічного акціонерного товариства «Укрнафта», визначених
пунктами 13 (у частині погашення податкового боргу за податковими зобов’язаннями
з податку на додану вартість, задекларованими за звітні (податкові) періоди, починаючи з липня 2015 року / IIІ кварталу 2015 року, що підлягали сплаті до державного бюджету) та 15 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».
Порядок поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з рахунків платників, відкритих у відповідних органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для проведення взаєморозрахунків за рахунок надходжень, визначених пунктами 13 та 15 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», а також порядок та строки перерахування коштів з рахунку платника у системі електронного адміністрування податку на додану вартість до
спеціального фонду державного бюджету затверджуються Кабінетом Міністрів України».
2. Підрозділ 10 доповнити пунктом 62 такого змісту:
«62. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, кошти, що надходять на поточний рахунок
публічного акціонерного товариства «Укрнафта», відкритий відповідним органом, що
здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, у процесі проведення взаєморозрахунків, передбачених пунктом 31 статті 14 Закону України «Про Державний
бюджет України на 2020 рік», та підлягають перерахуванню до спеціального фонду
державного бюджету згідно з пунктами 11-13 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», використовуються виключно для погашення податкового боргу публічного акціонерного товариства «Укрнафта», в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних (фінансових)
санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових)
санкцій та пені, нарахованих у зв’язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, в порядку,
затвердженому Кабінетом Міністрів України».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим
Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
17 листопада 2020 року
№ 1005-IX

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2020 рік»

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31, № 16, ст. 100, № 19, ст. 126, № 27, ст. 180,
№ 29, ст. 196, № 35, ст. 257; із змінами, внесеними законами України від 18 червня 2020
року № 726-IX, від 3 липня 2020 року № 746-IX і № 751-IX, від 13 липня 2020 року № 757IX, від 14 липня 2020 року № 769-IX, від 25 серпня 2020 року № 822-IX, від 1 вересня 2020
року № 829-IX, від 3 вересня 2020 року № 873-IX, від 17 вересня 2020 року № 909-IX та від
3 листопада 2020 року № 946-IX) такі зміни:
1. У статті 1:
в абзаці другому цифри «979.547.052» та «120.800.864,2» замінити відповідно цифрами «1.022.051.935» та «163.305.747,2»;
в абзаці третьому цифри «1.270.137.100,3» та «131.719.714,2» замінити відповідно
цифрами «1.312.641.983,3» та «174.224.597,2».
2. Пункт 1 статті 6 доповнити підпунктом «ґ» такого змісту:
«ґ) для забезпечення виконання боргових зобов’язань господарського товариства, у
статутному капіталі якого 100 відсотків акцій належать державі та яке здійснює діяльність
у сфері передачі електричної енергії в Україні».
3. Статтю 11 доповнити пунктами 11-16 такого змісту:
«11) надходження від погашення публічним акціонерним товариством «Укрнафта»
податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого)
(з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв’язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з податку на прибуток підприємств, що склалися станом на 1 серпня 2020 року та не сплачені до дати проведення взаєморозрахунків;
12) надходження від погашення публічним акціонерним товариством «Укрнафта» податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з
урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв’язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з рентної плати за користування надрами для видобування нафти,
природного газу та газового конденсату, що склалися станом на 1 серпня 2020 року та не
сплачені до дати проведення взаєморозрахунків;
13) надходження від погашення публічним акціонерним товариством «Укрнафта» податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з
урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв’язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з податку на додану вартість, що склалися станом на 1 серпня 2020
року та не сплачені до дати проведення взаєморозрахунків;
14) надходження від сплати грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств, що виникли та/або виникнуть у публічного акціонерного товариства «Укрнафта»
за результатами проведення операцій з продажу (постачання) природного газу акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;
15) надходження від сплати грошових зобов’язань публічного акціонерного товариства
«Укрнафта» з податку на додану вартість за операціями продажу (постачання) природного газу акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;
16) надходження від сплати грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств, що виникли та/або виникнуть у акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» внаслідок отримання компенсації, зазначеної у пункті 31 статті 14 цього Закону, а також за результатами господарської діяльності у 20202021 роках».
4. Доповнити статтею 111 такого змісту:
«Стаття 111. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень пунктів 2, 51 і 6 частини другої статті 29, пунктів 41, 42 і 17 частини першої статті 64, пунктів 11 і 41 частини першої статті 66 та пункту 31 частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України, надходження, визначені пунктами 11-16 статті 11 цього Закону, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі».
5. Статтю 14 доповнити пунктами 31-33 такого змісту:
«31) компенсацію акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» економічно обґрунтованих витрат, здійснених з метою виконання покладених на нього відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання таких

спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку (за рахунок джерел,
визначених пунктами 11-14 статті 11 цього Закону);
32) реструктуризацію вугільної галузі (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15
та 16 статті 11 цього Закону);
33) фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та
16 статті 11 цього Закону)».
6. Доповнити статтею 141 такого змісту:
«Стаття 141. Установити, що:
надходження, визначені пунктами 11-16 статті 11 цього Закону, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктами 31-33 статті 14 цього Закону, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
розрахунок компенсації в цілях проведення взаєморозрахунків відповідно до пункту 31
статті 14 цього Закону здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
проведення взаєморозрахунків за рахунок джерел, визначених пунктами 11-13 статті 11
цього Закону, відбувається на підставі довідки, наданої контролюючим органом».
7. Статтю 29 виключити.
8. Доповнити статтею 34 такого змісту:
«Стаття 34. Установити, що на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок бюджетних призначень,
встановлених на 2020 рік за бюджетною програмою «Оздоровлення і відпочинок дітей, які
потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ «Артек» і
ДЦ «Молода Гвардія» (код 2501450), таким закладам надається фінансова підтримка на
забезпечення поточної діяльності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
9. Розділ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 20 такого змісту:
«20. Установити, що на кінець 2020 року, як виняток з положень частини дванадцятої
статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України:
залишки коштів за окремими субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам, наданими із загального фонду державного бюджету (а саме за кодами програмної
класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2761090, 2761220, 2761230,
2761240, 2761270, 2761280, 2761290, 2761300, 3131200, 3131240, 3131260, 3131270,
3131280, 3131290, 3131300, 3131310, 3131320, 3131330, 3131340, 3131350, 3131360,
3131370, 3131380, 3411190 і 3411240), зберігаються на рахунках загального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2021 році з урахуванням їх
цільового призначення;
залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, наданою у 2017 році за рахунок спеціального фонду державного бюджету та у 2018 і 2019 роках за рахунок загального фонду державного бюджету, зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2021 році з урахуванням їх цільового призначення».
10. Внести зміни до додатків № 1 та № 3 до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2020 рік» відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.
11. У додатку № 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо субвенції з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на поточний середній ремонт вул. Енергетиків та вул. Шевченка у м. Каневі слова «поточний середній» замінити словом «капітальний».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Установити, що:
грошові зобов’язання (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів), визначені у пунктах 11-13 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет України на
2020 рік», вважаються узгодженими з моменту погашення;
публічне акціонерне товариство «Укрнафта» зобов’язується в десятиденний строк після сплати до державного бюджету надходжень, визначених пунктами 11-13 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», вчинити дії щодо відмови від позовів (скарг) стосовно визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв’язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження та які були погашені внаслідок проведених взаєморозрахунків.
3. Установити, що у разі неналежного виконання публічним акціонерним товариством
«Укрнафта» вимог абзацу третього пункту 2 цього розділу, що призведе до виникнення
зобов’язання для держави та/або будь-якого державного органу щодо повернення коштів (повного або часткового), що надійшли до спеціального фонду державного бюджету відповідно до пунктів 11-13 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет України на
2020 рік», акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
зобов’язане перерахувати до спеціального фонду державного бюджету кошти в обсязі сум
таких повернень протягом п’яти робочих днів.
4. Кабінету Міністрів України:
1) у двотижневий строк з дня опублікування цього Закону:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
2) включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
17 листопада 2020 року
№ 1006-IX
Додаток № 1
до Закону України
«Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2020 рік»
Зміни до додатка № 1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020
рік» «Доходи Державного бюджету України на 2020 рік»
Найменування
Загальний Спеціальний
Код
згідно з класифікацією
Всього
фонд
фонд
доходів бюджету
Разом доходів:
1 022 051 935,0 858 746 187,8 163 305 747,2
Всього доходів
1 013 288 486,1 849 982 738,9 163 305 747,2
(без урахування міжбюджетних трансфертів)
10000000 Податкові надходження 826 263 914,2 713 412 708,7 112 851 205,5
11000000 Податки на доходи, по- 221 763 534,8 209 508 951,8 12 254 583,0
датки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
11020000 Податок на прибуток під- 110 460 999,2 98 206 416,2 12 254 583,0
приємств
13000000 Рентна плата та плата за 54 244 837,0
32 103 637,0 22 141 200,0
використання інших природних ресурсів
13030000 Рентна плата за користу- 48 762 437,0
27 052 237,0 21 710 200,0
вання надрами
13031100 Рентна плата за корис- 14 198 400,0
14 198 400,0
тування надрами для видобування нафти, що нарахована до 1 січня 2018
року, погашення податкового боргу та повернення помилково або
надміру сплачених сум
до 31 грудня 2017 року
13031200 Рентна плата за користу- 7 040 500,0
7 040 500,0
вання надрами для видобування природного газу,
що нарахована до 1 січня 2018 року, погашення
податкового боргу та повернення помилково або
надміру сплачених сум
до 31 грудня 2017 року
13031300 Рентна плата за користу- 471 300,0
471 300,0
вання надрами для видобування газового конденсату, що нарахована до
1 січня 2018 року, погашення податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня
2017 року
14000000 Внутрішні податки на то- 518 413 100,0 448 616 000,0 69 797 100,0
вари та послуги
14060000 Податок на додану вар- 86 100 100,0
77 560 000,0 8 540 100,0
тість з вироблених в
Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування
Із додатком 2, можна ознайомитись на сайті «УК».

Додаток № 2 до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Зміни до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік"
(тис. грн)

Код
Код функціопрограмної
нальної
класифікакласифікації
ції видатків та
видатків та
кредитування
кредитування
державного
бюджету
бюджету

Загальний фонд
Найменування згідно з відомчою і програмною
класифікаціями видатків та кредитування державного
бюджету

Всього:
1000000
1001000
1001050

0310

1002000
1002010

0310

1002030

0310

1002060

0942

1006000
1006010

з них:
Всього

видатки
споживання

оплата
праці

з них:
комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

Всього

видатки
споживання

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

Разом:

1 138 417 386,1

986 841 502,0

190 026 644,2

8 839 929,5

82 357 846,7

174 224 597,2

48 464 528,4

6 929 976,7

2 462 526,6

116 860 068,8

1 312 641 983,3

Міністерство внутрішніх справ України
Апарат Міністерства внутрішніх справ України
Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ,
забезпечення діяльності органів, установ та закладів
Міністерства внутрішніх справ України

83 093 961,3
7 373 048,8
4 584 784,1

76 071 147,3
6 335 788,1
4 132 962,0

55 525 215,0
4 220 275,9
2 680 251,5

1 655 477,2
296 179,6
189 730,0

7 022 814,0
1 037 260,7
451 822,1

11 730 773,6
6 622 495,4
1 701 254,2

6 819 880,6
2 032 143,9
1 686 259,2

2 091 908,4
417 245,7
188 868,3

132 644,0
45 229,6
28 849,1

4 910 893,0
4 590 351,5
14 995,0

94 824 734,9
13 995 544,2
6 286 038,3

Адміністрація Державної прикордонної служби України

13 982 377,8
360 741,8

11 764 295,0
360 741,8

8 614 760,8
305 593,5

246 742,0

2 218 082,8

39 317,9

32 389,5

9 709,8

2 481,2

6 928,4

14 021 695,7
360 741,8

11 535 280,6

10 660 879,8

7 779 046,2

228 390,9

874 400,8

25 977,5

24 454,1

4 682,1

1 723,0

1 523,4

11 561 258,1

571 299,8

556 904,7

390 489,8

18 351,1

14 395,1

7 935,4

7 935,4

5 027,7

758,2

14 204 137,3
231 625,0

13 363 585,9
229 601,4

10 753 135,3
180 766,6

188 686,5
4 290,0

840 551,4
2 023,6

1 246 840,7
1,0

1 190 607,2

773 363,6

68 706,9

56 233,5
1,0

15 450 978,0
231 626,0

33 585 879,9
949 897,7

32 068 836,7
949 897,7

23 523 708,2
792 720,2

627 808,6

1 517 043,2

470 561,9

467 189,7

18 938,3

11 167,6

3 372,2

34 056 441,8
949 897,7

32 635 982,2

31 118 939,0

22 730 988,0

627 808,6

1 517 043,2

470 561,9

467 189,7

18 938,3

11 167,6

3 372,2

33 106 544,1

Керівництво та управління у сфері охорони державного
кордону України
Забезпечення виконання завдань та функцій Державної
прикордонної служби України
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною
академією Державної прикордонної служби України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

0320

Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій

1007010

0310

1007020

0310

Керівництво та управління діяльністю Національної поліції
України
Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів
Національної поліції України

1007000

Спеціальний фонд

Національна поліція України

579 235,2

2400000

Міністерство енергетики України

5 416 409,7

959 328,4

339 242,8

8 293,5

4 457 081,3

34 668 163,8

320 833,2

34 347 330,6

40 084 573,5

2401000

Апарат Міністерства енергетики України

4 752 180,2

485 178,9

144 672,5

4 034,4

4 267 001,3

34 668 163,8

320 833,2

34 347 330,6

39 420 344,0

32 204 883,0

32 204 883,0

32 204 883,0

3 562 746,1

1 400 000,0

1 400 000,0

4 962 746,1

2401380

0490

Компенсація акціонерному товариству "Національна
акціонерна компанія "Нафтогаз України" економічно
обґрунтованих витрат, здійснених з метою виконання
покладених на нього відповідно до статті 11 Закону України
"Про ринок природного газу" спеціальних обов'язків для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку природного газу, зменшених на
доходи, отримані у процесі виконання таких спеціальних
обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку

2401590

0431

Реструктуризація вугільної галузі

3 562 746,1

3130000

Державне агентство автомобільних доріг України
(загальнодержавні видатки та кредитування)

1 874 158,0

40 000,0

1 834 158,0

22 172 967,2

3 990 860,6

18 182 106,6

24 047 125,2

3131000

Державне агентство автомобільних доріг України
(загальнодержавні видатки та кредитування)

1 874 158,0

40 000,0

1 834 158,0

22 172 967,2

3 990 860,6

18 182 106,6

24 047 125,2

3131270

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету
Черкаської області на капітальний ремонт вул. Енергетиків та
вул. Шевченка у м. Каневі

10 000,0

10 000,0

10 000,0

3510000

Міністерство фінансів України (загальнодержавні
видатки та кредитування)

229 559 374,0

160 088 622,0

252 714,6

10 416 300,0

550 000,0

966 300,0

239 975 674,0

3511000

Міністерство фінансів України (загальнодержавні
видатки та кредитування)

229 559 374,0

160 088 622,0

252 714,6

10 416 300,0

550 000,0

966 300,0

239 975 674,0

3511030

0133

Резервний фонд

3511380

0133

Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

5 867 719,8
63 350 317,6

5 867 719,8
8 900 000,0

72 250 317,6

1

Додаток № 1
до Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"
щодо позик від міжнародних фінансових організацій
на реалізацію окремих інвестиційних проектів"

Зміни до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік"
(тис. грн)
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
державного
бюджету

Код
функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною
класифікаціями видатків та кредитування
державного бюджету

Всього:
2300000

Міністерство охорони здоров'я України

2301000

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

2301610

0763

Загальний фонд
з них:
Всього

видатки
споживання

оплата
праці

Спеціальний фонд
з них:

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

Всього

видатки
споживання

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

Разом:

1 138 417 386,1

986 206 721,8

189 405 194,8

8 862 262,5

82 360 346,7

132 259 714,2

48 826 484,3

6 929 976,7

2 462 526,6

83 433 229,9

1 270 677 100,3

109 167 128,5

107 151 784,5

3 250 854,5

394 515,1

2 015 344,0

7 203 560,3

5 315 893,2

283 281,4

119 227,9

1 887 667,1

116 370 688,8

19 960 925,0

17 954 813,5

3 011 228,3

389 224,6

2 006 111,5

7 203 559,9

5 315 892,8

283 281,4

119 227,9

1 887 667,1

27 164 484,9

640 509,7

452 180,6

188 329,1

640 509,7

Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей

2500000

Міністерство соціальної політики України

309 480 401,7

309 459 902,7

323 349,1

49 729,0

20 499,0

1 345 375,5

318 058,4

65 910,0

12 996,5

1 027 317,1

310 825 777,2

2501000

Апарат Міністерства соціальної політики
України
Модернізація системи соціальної підтримки
населення України

105 919 282,1

105 898 783,1

260 320,3

47 722,0

20 499,0

1 150 038,1

160 694,4

1 145,6

1 250,6

989 343,7

107 069 320,2

1 142 416,9

154 705,6

987 711,3

1 142 416,9

2501630

1090

Додаток № 2
до Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"
щодо позик від міжнародних фінансових організацій
на реалізацію окремих інвестиційних проектів"

Зміни до додатка № 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
"Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2020 році"
(тис. грн.)
Код програмної
Код
класифікації
функціональної
видатків та
класифікації
кредитування
видатків та
державного
кредитування
бюджету
бюджету

Надання кредитів
Найменування
згідно з відомчою і програмною класифікаціями
видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд

Всього:

1 666 381,0

Спеціальний
фонд

Повернення кредитів

Разом

12 994 426,0

14 660 807,0

Загальний фонд

-6 843 480,7

Спеціальний
фонд

Кредитування - всього

Разом

-543 066,7

-7 386 547,4

Загальний
фонд
-5 177 099,7

Спеціальний
фонд

Разом

12 451 359,3

7 274 259,6

2400000

Міністерство енергетики України

796 779,0

796 779,0

-289 748,6

-289 748,6

507 030,4

507 030,4

2401000

Апарат Міністерства енергетики України

796 779,0

796 779,0

-289 748,6

-289 748,6

507 030,4

507 030,4

2401620

0433

Реконструкція, капітальний ремонт та технічне
переоснащення магістрального газопроводу
Уренгой-Помари-Ужгород

Додаток № 3
до Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо позик від міжнародних фінансових
організацій на реалізацію окремих інвестиційних проектів"

Зміни до додатка № 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
"Перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України на 2020 рік
від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів"

Назва кредитора та інвестиційного проекту,
що реалізується за рахунок кредиту (позики)

Назва валюти, в якій
залучається кредит
(позика)

Загальний обсяг
кредиту (позики)
(тис. одиниць)

Код програмної
класифікації видатків
та кредитування
державного бюджету

дол. США

214 730

2301610

Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей

83 814,0

дол. США

135 000

2301610

Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей

556 695,7

дол. США

150 000

2501630

Модернізація системи соціальної підтримки населення України

9 943,5

дол. США

300 000

2501630

Модернізація системи соціальної підтримки населення України

1 132 473,4

євро

150 000

2401620

Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення
магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород

євро

150 000

2401620

Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення
магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород

Найменування згідно з програмною класифікацією
видатків та кредитування державного бюджету

Обсяг залучення кредиту
(позики) у 2020 році
(тис. грн)

Кредитор - Міжнародний банк реконструкції та розвитку:
Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"
Проект "Додаткове фінансування проекту "Поліпшення
охорони здоров’я на службі у людей"
Проект "Додаткове фінансування для проекту
"Модернізація системи соціальної підтримки населення
України"
Проект "Модернізація системи соціальної підтримки
населення України"
Кредитор - Європейський банк реконструкції та розвитку:
Проект "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне
переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-ПомариУжгород"
Кредитор - Європейський інвестиційний банк:
Проект "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне
переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-ПомариУжгород"

