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ДОКУМЕНТИ
  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України  
на 2021 рік

Стаття 1. Визначити на 2021 рік:
доходи Державного бюджету України у сумі 1.084.034.307,3 тис. гривень, у тому 

числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі 959.854.312,4 
тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 
124.179.994,9 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 1.320.152.623,2 тис. гривень, у 
тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі 
1.183.857.335,7 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету 
України — у сумі 136.295.287,5 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 8.585.108,9 тис. гри-
вень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету 
України — у сумі 8.045.945,7 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального 
фонду Державного бюджету України — у сумі 539.163,2 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 19.102.293 тис. гривень, у 
тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України — у 
сумі 4.904.312,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного 
бюджету України — у сумі 14.197.980,7 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 246.635.500 тис. 
гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бю-
джету України — у сумі 220.861.389,9 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спе-
ціального фонду Державного бюджету України — у сумі 25.774.110,1 тис. гривень, 
згідно з додатком № 2 до цього Закону;

оборотний залишок коштів Державного бюджету України у розмірі до 2 відсотків 
видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
Державного бюджету України на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бю-
джетними програмами, розподіл видатків на забезпечення здійснення правосуддя 
місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи пра-
восуддя згідно з додатками № 3, № 4 і № 7 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками  
№ 5 і № 6 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спе-
ціального фонду Державного бюджету України у 2021 році від іноземних держав, іно-
земних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації ін-
вестиційних проектів, згідно з додатком № 8 до цього Закону.

Дозволити Міністерству фінансів України на підставі рішення Кабінету Міністрів 
України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, вноси-
ти зміни до розпису спеціального фонду Державного бюджету України з метою ві-
дображення фактичного надходження у 2021 році кредитів (позик), залучених дер-
жавою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансо-
вих організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бю-
джетними програмами, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюдже-
ту між такими бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного 
бюджету в межах загального обсягу залучення таких кредитів (позик), затверджено-
го у додатку № 8 до цього Закону, з коригуванням відповідних показників фінансу-
вання, видатків та кредитування, граничних обсягів дефіциту державного бюджету і 
державного боргу, визначених цим Законом.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2021 року граничний обсяг державного боргу в 
сумі 2.544.899.928,5 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу 
в сумі 350.489.693,4 тис. гривень.

Стаття 6. Установити, що у 2021 році державні гарантії в обсязі до 88.671.562 тис. 
гривень можуть надаватися:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України в обсязі до 40.000.000 тис. гривень:
а) для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів госпо-

дарювання — резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фі-
нансування інвестиційних проектів, у тому числі за внутрішніми кредитами (позика-
ми), що залучаються суб’єктом господарювання, який належить до сфери управлін-
ня Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, для реалізації інвес-
тиційних проектів з реконструкції і модернізації інженерної інфраструктури держав-
них меліоративних систем із створення цілісних технологічних комплексів;

б) для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем 
кредитів банків-кредиторів, наданих суб’єктам господарювання мікропідприємни-
цтва, малого та/або середнього підприємництва — резидентам України (в обсязі до 
10.000.000 тис. гривень);

в) для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання 
— резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансуван-
ня програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (в обся-
зі до 20.000.000 тис. гривень).

Програми, пов’язані з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затвер-
джуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій.

Суб’єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання держав-
них гарантій для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатнос-
ті і безпеки держави, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися 
від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань та 
сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

г) для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями Держав-
ного агентства автомобільних доріг України з метою фінансового забезпечення роз-
витку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування держав-
ного значення.

Державне агентство автомобільних доріг України звільняється від зобов’язань на-
давати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гаран-
тіями та вносити плату за надання державних гарантій;

ґ) для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання 
державного сектору економіки України, 100 відсотків акцій яких належить держа-
ві та які провадять діяльність у сфері виробництва електричної енергії на гідроелек-
тростанціях, за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвести-
ційних проектів з метою створення (розбудови) маневрових (регулюючих) енерге-
тичних потужностей.

Такі суб’єкти господарювання за рішенням Кабінету Міністрів України можуть 
звільнятися від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання 
зобов’язань та сплачувати до державного бюджету плату за надання державних га-
рантій;

д) для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання 
— резидентів України, які взяли на себе зобов’язання добудови об’єктів житлового 
будівництва, права інвесторів за якими були порушені забудовниками, за кредитами 
(позиками), що залучаються для фінансування добудови таких об’єктів;

2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: 
фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів роз-
витку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку наці-
ональної економіки, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та 
зміцнення конкурентних переваг українських підприємств (в обсязі до 24.671.562 
тис. гривень);

3) за рішенням Кабінету Міністрів України та/або на підставі міжнародних дого-
ворів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єкта господа-
рювання державного сектору економіки, який провадить діяльність у сфері передачі 
електроенергії в Україні, перед міжнародними фінансовими організаціями та/або за 
кредитами (позиками), в тому числі від банків державного сектору, з метою підтрим-
ки його ліквідності та стійкості роботи (в обсязі до 24.000.000 тис. гривень).

Стаття 7. Установити у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку 
на місяць у розмірі з 1 січня — 2189 гривень, з 1 липня — 2294 гривні, з 1 грудня — 
2393 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня — 1921 гривня, з 1 липня — 2013 гривень,  
з 1 грудня — 2100 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня — 2395 гривень, з 1 липня — 2510 гривень, 
з 1 грудня — 2618 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня — 2270 гривень, з 1 липня — 2379 гривень, з 1 груд-
ня — 2481 гривня;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадо-
вого окладу судді: з 1 січня — 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів пра-
цівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними за-
конами: з 1 січня — 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу про-
курора окружної прокуратури: з 1 січня — 1600 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 1769 гривень, з 1 липня — 1854 
гривні, з 1 грудня — 1934 гривні.

Стаття 8. Установити у 2021 році мінімальну заробітну плату:
у місячному розмірі: з 1 січня — 6000 гривень, з 1 грудня — 6500 гривень;
у погодинному розмірі: з 1 січня — 36,11 гривні, з 1 грудня — 39,12 гривні.
Стаття 9. Установити, що у 2021 році рівень забезпечення прожиткового мініму-

му для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціаль-
ну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожит-
кового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення стано-
вить: для працездатних осіб — 35 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, 

та осіб з інвалідністю — 100 відсотків; для дітей — 130 відсотків відповідного про-
житкового мінімуму.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнен-
ня від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 
освіти відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» у 2021 році збільшуєть-
ся відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 
2021 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджет-
ного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 11 цього Закону), з ура-
хуванням особливостей, визначених пунктами 17, 171, 172 розділу VI «Прикінцеві та 
перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також податок на дохід, отри-
маний від азартних ігор з використанням гральних автоматів, як складова частина 
податку на прибуток підприємств, із застосуванням положень, визначених пунктом 2 
частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України; надходження від реалізації ав-
томобілів, наземних, водних та повітряних транспортних засобів, сільськогосподар-
ської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів дер-
жавної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади під-
приємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету; 
надходження від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних ор-
ганізацій, донорських установ, отримані в рамках програми допомоги з підтримки 
комплексного реформування державного управління, а також у рамках програм до-
помоги і грантів для боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричи-
неною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені части-
ною першою статті 15 Бюджетного кодексу України, щодо державного бюджету (крім 
надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від ре-
алізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих за-
кладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної вла-
ди та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, 
установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені час-
тиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених 
статтею 13 цього Закону).

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Держав-
ного бюджету України на 2021 рік у частині доходів є надходження, визначені час-
тиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України, з урахуванням особливостей, 
визначених пунктом 17 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного 
кодексу України, а також такі надходження:

1) кошти від сплати особами з інвалідністю часткової вартості автомобілів та ко-
шти від реалізації автомобілів, повернутих особами з інвалідністю;

2) надходження в рамках програм допомоги і грантів урядів іноземних держав, 
міжнародних організацій, донорських установ, за винятком надходжень, отриманих у 
рамках програм допомоги і грантів для боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками;

3) плата за продукцію, документи, що видаються під час надання адміністратив-
них послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно 
до законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», 
«Про дорожній рух», «Про перевезення небезпечних вантажів», «Про Національну 
поліцію» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з при-
йняттям Закону України «Про Національну поліцію»;

4) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спе-
ціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від 
відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового 
майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі 
реформування Збройних Сил України;

5) 30 відсотків вартості адміністративної послуги, отриманої як частина адміні-
стративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), 
обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демогра-
фічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус»;

6) внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що про-
вадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 
13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг»;

7) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, на-
даним внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної 
операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на при-
дбання житла, і пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту;

8) плата за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення 
азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей;

9) податок на прибуток підприємств і дивіденди (дохід), нараховані на акції (част-
ки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, що 
підлягають сплаті як грошове зобов’язання внаслідок усунення порушень законодав-
ства, виявлених у 2020 році Державною аудиторською службою України в результа-
ті ревізії фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства «Національ-
на акціонерна компанія «Нафтогаз України» за період з 1 жовтня 2018 року по 31 
грудня 2019 року, акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «На-
фтогаз України» та господарськими товариствами, акціонером (засновником, учас-
ником) яких є зазначене товариство.

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Держав-
ного бюджету України на 2021 рік у частині фінансування є надходження, визначені 
частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках про-
грам допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних орга-
нізацій, донорських установ;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державно-
го підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» від-
повідно до статей 7 і 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із за-
безпеченням ядерної безпеки», що надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження Державного 
агентства автомобільних доріг України, одержані за рахунок запозичень, залучених 
під державні гарантії у попередні роки;

4) залишок коштів, джерелом формування яких були кошти, отримані від про-
дажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого стат-
тею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про 
зміну клімату;

5) надходження від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкла-
дів фізичних осіб, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики;

6) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від Європей-
ського інвестиційного банку, одержані за рахунок запозичень;

7) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження спеціально-
го фонду державного бюджету, передбачені на здійснення заходів, визначених пунк-
том 4 частини третьої статті 242 Бюджетного кодексу України, який утворився на 1 
січня 2021 року;

8) 70 відсотків надходжень від приватизації майна установ виконання покарань 
та слідчих ізоляторів, що належать до сфери управління Міністерства юстиції Укра-
їни та безпосередньо не забезпечують виконання встановлених для них законодав-
ством завдань і функцій;

9) залишок коштів, джерелом формування яких у 2020 році були надходження, 
визначені пунктами 14, 15 та 16 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2020 рік».

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Держав-
ного бюджету України на 2021 рік у частині кредитування є надходження, визначені 
частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих 
категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання та-
ких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогіч-
них працівників, а також на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для нау-
кових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, і пеня;

2) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Держав-
ного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галу-
зях економіки, насамперед із впровадження передових енергозберігаючих техноло-
гій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

3) повернення коштів, наданих приватному акціонерному товариству «Укргідро-
енерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного роз-
витку;

4) повернення кредитів, наданих із спеціального фонду державного бюджету вну-
трішньо переміщеним особам на придбання житла;

5) повернення кредитів, наданих з державного бюджету внутрішньо переміщеним 
особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам 
проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла.

Стаття 14. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду 
Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 
15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, 
спрямовуються на реалізацію програм та здійснення заходів, визначених частиною 
четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціально-
го фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11-13 
цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) придбання Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю автомобілів для 
осіб з інвалідністю та інші заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (за 
рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів 
(збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень за-
кладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань 
зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);

3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, 
міжнародних організацій, донорських установ, що включає заходи щодо розвитку 
галузі енергетики, підтримки реалізації державної екологічної політики, підтримки 
реалізації державної політики у сфері транспорту, підтримки регіональної політики, 
управління державним кордоном (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 стат-
ті 12 цього Закону);

4) придбання Міністерством енергетики України цінних паперів відповідно до 
статті 9 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням 
ядерної безпеки» (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 2 
статті 13 цього Закону);

5) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування 
державного значення (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього За-
кону);

6) надання кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для науко-
вих, науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначе-
них пунктом 1 статті 13 цього Закону);

7) виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гаран-
тії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, 
визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);

8) закупівлю продукції, документів, що видаються під час надання адміністратив-
них послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно 
до законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», 
«Про дорожній рух», «Про перевезення небезпечних вантажів», «Про Національну 
поліцію», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з при-
йняттям Закону України «Про Національну поліцію» (за рахунок джерел, визначених 
пунктом 3 статті 11 цього Закону);

9) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил Украї-
ни (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

10) розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру та 
функціонування органів розпорядника зазначеного Реєстру (за рахунок джерел, ви-
значених пунктом 5 статті 11 цього Закону);

11) надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам (за ра-
хунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 4 статті 13 цього Закону);

12) забезпечення функціонування постійно діючого незалежного державного ко-
легіального органу, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за 
діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за 
рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

13) забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва (за рахунок 
джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

14) надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо перемі-
щеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учас-
никам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла (за рахунок 
джерел, визначених пунктом 7 статті 11 та пунктом 5 статті 13 цього Закону);

15) реалізацію проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в 
місті Миколаїв» (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 6 
статті 12 цього Закону);

16) фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху 
відповідно до державних програм, здійснення державного контролю з питань безпе-
ки на транспорті у порядку та обсягах, визначених рішенням Кабінету Міністрів Укра-
їни (яке може передбачати визначення нових бюджетних програм) (за рахунок дже-
рел, визначених пунктом 7 статті 12 цього Закону);

17) проведення будівництва, реконструкції (реставрації) та капітального ремонту 
об’єктів Державної кримінально-виконавчої служби України за бюджетною програ-
мою «Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконав-
чої служби України» (код 3601020) (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 стат-
ті 12 цього Закону);

18) фінансове забезпечення заходів з розвитку аеропортної інфраструктури (за 
рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

19) створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань 
у Національному інституті раку (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 
цього Закону);

20) здійснення заходів у сфері культури за бюджетною програмою «Фонд розви-
тку закладів загальнодержавного значення» (код 3801340) (за рахунок джерел, ви-
значених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

21) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів 
культурних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього За-
кону);

22) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (за рахунок джерел, ви-
значених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

23) фінансову підтримку Національної суспільної телерадіокомпанії України (за 
рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

24) здійснення заходів, пов’язаних з вакцинацією населення і запобіганням поши-
ренню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої ко-
ронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками, збільшення заробітної плати 
працівникам медичних закладів (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 11 
та пунктом 9 статті 12 цього Закону) за рішеннями Кабінету Міністрів України (у ра-
зі потреби з відкриттям нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим 
бюджетам), погодженими з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 15. Установити, що у 2021 році Національний банк України після підтвер-
дження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річ-
ної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у по-
рядку та розмірах, визначених Законом України «Про Національний банк України», 
перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 
33.000.000 тис. гривень.

Кошти, передбачені у частині першій цієї статті, перераховуються Національним 
банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановле-
ного Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Надати право Міністерству фінансів України у разі потреби здійснюва-
ти за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної 
позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим при-
дбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій банків та обмін облігацій 
внутрішньої державної позики на ринкових умовах, що були раніше випущені з ме-
тою поповнення статутних капіталів банків, з відповідним коригуванням граничного 
обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням у тиж-
невий строк Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінан-
сів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад 
обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Міністерству фінансів України у разі потреби здійсню-
вати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої держав-
ної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, в обмін на такі 
облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповід-
ним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінан-
сів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад 
обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону.

Стаття 18. Установити, що, як виняток з положень частини шостої статті 108 Бю-
джетного кодексу України, розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бю-
джетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для від-
новлення України між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів Укра-
їни.

Стаття 19. Установити, що у 2021 році реалізація державних гарантій медичного 
обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 20. Установити, що у 2021 році у зв’язку із завершенням адміністративно-
територіальної реформи в частині укрупнення адміністративно-територіальних оди-
ниць відповідно до пункту 6 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджет-
ного кодексу України встановлюються відносини між державним бюджетом та бю-
джетами територіальних громад, визначеними згідно з додатком № 5 до цього За-
кону.

Стаття 21. Установити, що господарські товариства, у статутному капіталі яких 
100 відсотків акцій (часток) належать державі, та господарські товариства, 100 від-
сотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в 
яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів 
до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету частину 
чистого прибутку на державну частку в розмірі, визначеному за базовими нормати-
вами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, уста-
новленими на відповідний рік, але не менше 90 відсотків, до 1 липня року, що на-
стає за звітним.

Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держа-
ви, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать 
господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків (крім 
тих, що визначені частиною першою цієї статті), які не прийняли рішення про нара-
хування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державно-



5 січня 2021 року, вівторок, № 1 www.ukurier.gov.ua 7

ДОКУМЕНТИ
го бюджету та іншим учасникам господарського товариства пропорційно розміру їх 
акцій (часток) у статутному капіталі господарського товариства частину чистого при-
бутку в розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибут-
ку, що спрямовується на виплату дивідендів, установленими на відповідний рік, але 
не менше 90 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним.

На суму несвоєчасно сплачених коштів (частини чистого прибутку) до державного 
бюджету контролюючими органами нараховується пеня, яка сплачується до загаль-
ного фонду Державного бюджету України з розрахунку подвійної облікової ставки 
Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день про-
строчення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по 
день сплати включно.

Суб’єкти управління об’єктами державної власності забезпечують реалізацію ди-
відендної політики держави стосовно господарських товариств, у статутному капіта-
лі яких є корпоративні права держави, шляхом здійснення відповідних заходів щодо 
прийняття в межах корпоративних прав держави рішень про визначення розміру, по-
рядку та строків виплати дивідендів господарськими товариствами згідно з їх уста-
новчими документами та законодавством.

Стаття 22. До законодавчого врегулювання питання функціонування Верховно-
го Суду України утримання суддів Верховного Суду України та працівників його апа-
рату здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених Верховному Суду.

Стаття 23. Установити, що, як виняток з положень частини шостої статті 23 Бю-
джетного кодексу України, розподіл бюджетних призначень за бюджетною програ-
мою «Забезпечення окремих видатків районних державних адміністрацій, пов’язаних 
з ліквідацією районів» (код 3511270) здійснюється Кабінетом Міністрів України у по-
рядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 24. Установити, що у 2021 році, як виняток з положень частини четвертої 
статті 1032 і частини четвертої статті 1033 Бюджетного кодексу України, залишки ко-
штів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам 
з особливими освітніми потребами, що утворилися на рахунках районних бюджетів 
станом на 1 січня 2021 року, перераховуються на рахунки бюджетів відповідних тери-
торіальних громад пропорційно кількості учнів, що станом на 5 вересня 2020 року на-
вчалися у відповідних закладах загальної середньої освіти, та пропорційно кількості 
учнів з особливими освітніми потребами, що станом на 5 вересня 2020 року навчали-
ся в інклюзивних класах відповідних закладів загальної середньої освіти.

Стаття 25. Дозволити, як виняток з положень частини четвертої статті 1032 Бю-
джетного кодексу України, використовувати у 2021 році залишки коштів освітньої 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилися станом на  
1 січня 2021 року (крім коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно 
до рішень Кабінету Міністрів України у 2019 і 2020 роках), на закупівлю товарів, ро-
біт і послуг, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закла-
дах загальної середньої освіти.

Стаття 26. Установити, що у 2021 році для всіх категорій працівників державних 
органів застосовуються розміри та умови оплати праці, що діяли на 1 вересня 2020 
року.

Стаття 27. Установити, що у 2021 році, як виняток з положень статті 242 Бюджет-
ного кодексу України, кошти спеціального фонду державного бюджету, передбаче-
ні на здійснення заходів, визначених пунктом 4 частини третьої статті 242 Бюджетно-
го кодексу України, спрямовуються на фінансове забезпечення оновлення рухомого 
складу для перевезення пасажирів залізничним транспортом та модернізацію заліз-
ничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень.

Стаття 28. Розподіл коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетни-
ми програмами «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Держав-
ної прикордонної служби України» (код 1002070), «Будівництво (придбання) жит-
ла для військовослужбовців Національної гвардії України» (код 1003090), «Будівни-
цтво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служ-
би України з надзвичайних ситуацій» (код 1006110), «Будівництво (придбання) жит-
ла для військовослужбовців Збройних Сил України» (код 2101190), «Будівництво 
(придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної кримі-
нально-виконавчої служби України» (код 3601180), «Будівництво (придбання) жит-
ла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони 
України» (код 5961040), «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців 
Служби безпеки України» (код 6521100), «Будівництво (придбання) житла для вій-
ськовослужбовців Управління державної охорони України» (код 6601030), «Будівни-
цтво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки Укра-
їни» (код 6621030), «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Дер-
жавної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» (код 6641060), 
«Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля» (код 
2701270) здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комі-
тетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Про використання коштів державного бюджету за зазначеними бюджетними про-
грамами у розрізі напрямів (об’єктів, заходів) відповідні головні розпорядники ко-
штів державного бюджету щокварталу інформують Комітет Верховної Ради Украї-
ни з питань бюджету.

Стаття 29. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами, захода-
ми) за бюджетними програмами «Фонд розвитку закладів фахової передвищої та ви-
щої освіти» (код 2201140), «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-техніч-
ної) освіти» (код 2211210), «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» (код 2211260) Мі-
ністерство освіти і науки України утворює комісію, до складу якої включаються пред-
ставники Міністерства освіти і науки України, члени Комітету Верховної Ради Украї-
ни з питань бюджету (не менше 33 відсотків складу комісії) та Комітету Верховної Ра-
ди України з питань освіти, науки та інновацій (не менше 33 відсотків складу комісії).

Стаття 30. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати за рішенням 
Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад 
обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у дер-
жавну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії акціонерного това-
риства, 100 відсотків акцій якого належать державі в особі Міністерства фінансів 
України та яке провадить діяльність у сфері впровадження фінансово-кредитних ме-
ханізмів забезпечення громадян України житлом, зокрема для забезпечення грома-
дян України житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, з відповід-
ним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, 
а також інформуванням у тижневий строк Комітету Верховної Ради України з пи-
тань бюджету.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінан-
сів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад 
обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону.

Стаття 31. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати за рішенням 
Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад 
обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, у сумі не більше 1.800.000 тис. 
гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації ак-
цій додаткової емісії Експортно-кредитного агентства, 100 відсотків акцій якого нале-
жать державі в особі Кабінету Міністрів України, з відповідним коригуванням гранич-
ного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням у 
тижневий строк Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінан-
сів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад 
обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону.

Стаття 32. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати правочини з 
державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, 
у тому числі, як виняток з положень частини першої статті 16 Бюджетного кодексу 
України, за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, встановлені до-
датком № 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням граничного обсягу дер-
жавного боргу. Умови таких правочинів визначаються Кабінетом Міністрів України.

На обсяг здійснених державних запозичень Міністерство фінансів України збіль-
шує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встанов-
лені додатком № 2 до цього Закону.

Стаття 33. Установити, що частина заборгованості державного підприємства «Ан-
тонов» як правонаступника державного підприємства «Київський авіаційний завод 
«Авіант» перед державою за виконання державою гарантійних зобов’язань за обліга-
ціями, випущеними державним підприємством «Київський авіаційний завод «Авіант» 
у 2009 році під державну гарантію, погашається шляхом передачі у державну влас-
ність від державного підприємства «Антонов» нежитлової будівлі за адресою: м. Ки-
їв, проспект Перемоги, 41 (літера А), за ринковою вартістю, яка підтверджується зві-
том про незалежну оцінку.

Стаття 34. Установити, що у 2021 році, як виняток з положень пунктів 2, 6 і 17 час-
тини другої статті 29, пункту 11 частини першої статті 66 Бюджетного кодексу Укра-
їни, надходження, визначені пунктом 9 статті 11 та пунктом 9 статті 12 цього Зако-
ну, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі.

Стаття 35. Міністерство фінансів України для підготовки пропозицій щодо розпо-
ділу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів що-
до соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи пропозиції що-
до об’єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок цієї субвенції) утворює 
комісію, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бю-
джету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої 
комісії). Міністерство фінансів України на підставі рішення цієї комісії подає Кабінету 
Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економіч-
ного розвитку окремих територій.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.
2. Додатки №№ 1-8 до цього Закону є його невід’ємною частиною.
3. Зупинити на 2021 рік дію:
абзаців другого і третього частини першої статті 14 Бюджетного кодексу України;
абзацу другого частини першої, частини другої статті 18 Бюджетного кодексу 

України;
абзацу другого частини першої статті 241 Бюджетного кодексу України;
пункту 431 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України;
частини другої статті 18 Закону України «Про судову експертизу» (Відомості Вер-

ховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232; 2017 р., № 48, ст. 436; 2018 р., № 6-7,  
ст. 43) щодо розміру посадових окладів судових експертів;

частини першої статті 121, частин першої, другої і п’ятої статті 122 Закону України 
«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ра-
ди України, 1995 р., № 12, ст. 81; 2010 р., № 1, ст. 3; 2013 р., № 14, ст. 90; 2014 р.,  
№ 20-21, ст. 712; 2020 р., № 28, ст. 188);

абзацу першого частини п’ятої статті 4 Закону України «Про державні фінансо-
ві гарантії медичного обслуговування населення» (Відомості Верховної Ради Украї-
ни, 2018 р., № 5, ст. 31);

статті 35 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» (Відомості Верховної 
Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2020 р., №№ 7-9, ст. 48, № 36, ст. 273);

пунктів 1-3 частини першої статті 3, частини другої статті 4, пункту 3 розділу «При-
кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про заходи, спрямовані на пога-
шення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії» (Відо-
мості Верховної Ради України, 2020 р., № 47, ст. 407).

4. Установити, що норми частини дванадцятої статті 29 Закону України «Про вій-
ськовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,  
№ 38, ст. 324; 2014 р., № 29, ст. 942; 2017 р., № 2, ст. 25); статей 11 і 12 Закону Укра-

їни «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відо-
мості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190 із наступними змінами); части-
ни п’ятої статті 21 Закону України «Про Національну гвардію України» (Відомості Вер-
ховної Ради України, 2014 р., № 17, ст. 594); статей 1, 9, 40 і 481 Житлового кодексу 
Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573); 
частини п’ятої статті 23 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу служ-
бу України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. 409; 2017 р., № 2, 
ст. 25); частин третьої, сьомої та одинадцятої статті 119 Кодексу цивільного захисту 
України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458); статей 95 і 96 
Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 
р., № 40-41, ст. 379; 2017 р., № 2, ст. 25); Закону України «Про пробацію» (Відомос-
ті Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 93); абзацу другого частини п’ятої стат-
ті 4 та абзацу другого частини третьої статті 10 Закону України «Про державні фінан-
сові гарантії медичного обслуговування населення» (Відомості Верховної Ради Укра-
їни, 2018 р., № 5, ст. 31) застосовуються у порядку та розмірах, що встановлені Ка-
бінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і 
місцевих бюджетів.

5. Міністерству оборони України, Державній спеціальній службі транспорту Украї-
ни, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національній по-
ліції України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, 
Службі зовнішньої розвідки України, Державній службі спеціального зв’язку та за-
хисту інформації України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій перед-
бачати у межах видатків державного бюджету на їх утримання на відповідний рік про-
тягом строку дії відповідних господарських договорів про закупівлю товарів, робіт і 
послуг для виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпе-
ки держави, необхідні кошти для їх оплати, включаючи щомісячну сплату відсотків 
за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб’єктами 
господарювання — резидентами України.

Міністерство оборони України, Державна спеціальна служба транспорту Украї-
ни, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національна поліція 
України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служ-
ба зовнішньої розвідки України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту 
інформації України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій беруть бю-
джетні зобов’язання за програмами, пов’язаними із підвищенням обороноздатності 
і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні га-
рантії суб’єктами господарювання — резидентами України, а Державна казначейська 
служба України реєструє такі бюджетні зобов’язання у межах відповідних господар-
ських договорів та наданих на зазначену мету державних гарантій.

6. Установити, що у 2021 році фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я, 
які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, Націо-
нальної академії медичних наук України, Державного управління справами, Націо-
нальної академії наук України, Міністерства соціальної політики України та не уклали 
з Національною службою здоров’я України договір про медичне обслуговування на-
селення за програмою медичних гарантій, здійснюється за рахунок коштів держав-
ного бюджету за бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних ко-
штів, до сфери управління яких належать такі заклади охорони здоров’я.

7. Установити, що у 2021 році, як виняток з положень частини третьої статті 18 
Бюджетного кодексу України, гранична величина місцевого боргу щодо місцевих за-
позичень, залучених для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних 
дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, не 
застосовується за умови, якщо витрати, пов’язані з таким боргом, не будуть пере-
вищувати в наступних бюджетних періодах 30 відсотків обсягу субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, рекон-
струкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцево-
го значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, затверджено-
го цим Законом для відповідного місцевого бюджету.

Дозволити обласним державним адміністраціям, що набули статусу військово-ци-
вільних адміністрацій, в особі їх керівників здійснювати у 2021 році місцеві запози-
чення з урахуванням положень абзацу першого цього пункту.

8. Кабінету Міністрів України:
вжити заходів до забезпечення автономізації закладів вищої освіти; створити єди-

ну електронну систему моніторингу працевлаштування випускників закладів профе-
сійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

забезпечити розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, науко-
вих та науково-педагогічних кадрів на конкурсних засадах у закладах вищої освіти 
незалежно від форми власності;

включити показник зайнятості випускників закладів вищої освіти за рівнями ви-
щої освіти та формами здобуття вищої освіти до формули розподілу видатків дер-
жавного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти.

9. Кабінету Міністрів України за підсумками виконання Державного бюджету 
України у першому кварталі 2021 року, виходячи з наявних фінансових ресурсів дер-
жавного бюджету та оцінювання обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних 
коштах, розглянути питання щодо збільшення видатків на забезпечення діяльності 
органів судової влади, реалізацію програми державних гарантій медичного обслуго-
вування населення, розвиток закладів фахової передвищої та вищої освіти, підтрим-
ку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) 
відселення, а також передбачення видатків на ремонт і придбання обладнання для 
їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 
15 грудня 2020 року 
№ 1082-IX

Додаток № 1 
до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Доходи Державного бюджету України на 2021 рік

тис. грн)

Код Найменування згідно 
 з класифікацією доходів бюджету

Всього Загальний фонд Спеціальний 
фонд

 Разом доходів: 1 084 034 307,3 959 854 312,4 124 179 994,9
40000000 Офіційні трансферти 10 386 230,3 10 386 230,3  
41010100 Реверсна дотація 10 386 230,3 10 386 230,3  
 Всього доходів  

(без урахування міжбюджетних трансфертів)
1 073 648 077,0 949 468 082,1 124 179 994,9

10000000 Податкові надходження 929 478 269,5 861 639 357,4 67 838 912,1
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості
245 316 075,8 245 316 075,8  

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 137 580 075,8 137 580 075,8  
11020000 Податок на прибуток підприємств 107 736 000,0 107 736 000,0  
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природ-

них ресурсів
40 584 757,7 40 145 257,7 439 500,0

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ре-
сурсів 

689 900,0 405 200,0 284 700,0

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 851 200,0 696 400,0 154 800,0
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержав-

ного значення
34 204 928,4 34 204 928,4  

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування 
інших корисних копалин загальнодержавного значення

1 393 500,0 1 393 500,0  

13030700 Рентна плата за користування надрами для видобуван-
ня нафти

4 720 689,4 4 720 689,4  

13030800 Рентна плата за користування надрами для видобуван-
ня природного газу

23 020 842,8 23 020 842,8  

13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування 
газового конденсату

1 919 296,2 1 919 296,2  

13031000 Рентна плата за користування надрами для видобуван-
ня бурштину

369 200,0 369 200,0  

13031500 Рентна плата за користування надрами для видобування 
кам’яного вугілля коксівного та енергетичного

355 700,0 355 700,0  

13031600 Рентна плата за користування надрами для видобуван-
ня залізних руд

2 425 700,0 2 425 700,0  

13060000 Рентна плата за користування радіочастотним ресур-
сом України 

3 365 687,3 3 365 687,3  

13080000 Рентна плата за транспортування 1 473 042,0 1 473 042,0  
13080200 Рентна плата за транспортування нафти та нафтопро-

дуктів магістральними нафтопроводами та нафтопро-
дуктопроводами територією України 

265 787,8 265 787,8  

13080300 Рентна плата за транзитне транспортування трубопрово-
дами аміаку територією України 

1 207 254,2 1 207 254,2  

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 607 346 053,0 549 406 000,0 57 940 053,0
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції)
83 089 877,0 73 165 000,0 9 924 877,0

14020100 Спирт 185 000,0 185 000,0  
14020200 Лікеро-горілчана продукція 6 329 000,0 6 329 000,0  
14020300 Виноробна продукція, для виробництва якої не викорис-

товується спирт етиловий
1 698 000,0 1 698 000,0  

14020400 Пиво 5 098 000,0 5 098 000,0  
14020600 Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовують-

ся в електронних сигаретах
56 759 000,0 56 759 000,0  

14020800 Транспортні засоби 141 000,0  141 000,0
14021300 Електрична енергія 2 943 000,0 2 943 000,0  

14021900 Пальне 9 783 877,0  9 783 877,0
14022300 Виноробна продукція, для виробництва якої використо-

вується спирт етиловий 
153 000,0 153 000,0  

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію Украї-
ни підакцизних товарів (продукції)

55 756 176,0 7 741 000,0 48 015 176,0

14030200 Лікеро-горілчана продукція 1 551 000,0 1 551 000,0  
14030300 Виноробна продукція 619 000,0 619 000,0  
14030400 Пиво 195 000,0 195 000,0  
14030600 Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовують-

ся в електронних сигаретах
5 101 000,0 5 101 000,0  

14030800 Транспортні засоби (крім транспортних засобів, що були 
ввезені на митну територію України та поміщені в мит-
ні режими транзиту або тимчасового ввезення у період 
з  1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом 
України від 8 листопада 2018 року «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо оподаткування 
акцизним податком легкових транспортних засобів»)

5 960 000,0  5 960 000,0

14031000 Кузови для моторних транспортних засобів 2 000,0 2 000,0  
14031900 Пальне 42 055 176,0  42 055 176,0
14032000 Інші підакцизні товари іноземного виробництва 273 000,0 273 000,0  
14060000 Податок на додану вартість з вироблених в Україні това-

рів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшко-
дування

136 000 000,0 136 000 000,0  

14070000 Податок на додану вартість з ввезених на митну терито-
рію України товарів

332 500 000,0 332 500 000,0  

15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 32 534 000,0 24 039 000,0 8 495 000,0
15010000 Ввізне мито 32 185 000,0 23 690 000,0 8 495 000,0
15020000 Вивізне мито 349 000,0 349 000,0  
19000000 Інші податки та збори 3 697 383,0 2 733 023,9 964 359,1
19010000 Екологічний податок 3 697 089,0 2 732 729,9 964 359,1
19090000 Податки і збори, не віднесені до інших категорій, та ко-

шти, що передаються (отримуються) відповідно до бю-
джетного законодавства

294,0 294,0  

20000000 Неподаткові надходження 141 079 487,9 86 443 707,0 54 635 780,9
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 70 213 157,5 67 059 380,1 3 153 777,4
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або кому-

нальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що ви-
лучається до відповідного бюджету, та дивіденди (до-
хід), нараховані на акції (частки) господарських това-
риств, у статутних капіталах яких є державна або кому-
нальна власність

28 811 832,4 28 811 832,4  

21020000 Кошти, що перераховуються Національним банком 
України відповідно до Закону України «Про Національ-
ний банк України»

33 000 000,0 33 000 000,0  

21040000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів держав-
ного бюджету

124 377,0 124 377,0  

21080000 Інші надходження 8 276 948,1 5 123 170,7 3 153 777,4
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомер-

ційної господарської діяльності
16 954 788,2 5 158 887,5 11 795 900,7

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 9 718 609,5 1 732 055,2 7 986 554,3
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реє-

страції юридичних осіб,  фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань

22 240,0 22 240,0  

22010400 Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв 
іноземних суб’єктів господарської діяльності

6 140,0 6 140,0  

22011200 Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцен-
зій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцен-
зій провайдера програмної послуги

21 000,0 21 000,0  
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22011400 Плата за видачу, переоформлення, продовження термі-

ну дії ліцензій на користування радіочастотним ресур-
сом України та видачу дублікатів таких ліцензій

192 355,0 192 355,0  

22011500 Плата за ліцензії, сертифікацію оператора системи пе-
редачі електричної енергії, оператора газотранспортної 
системи, видані/здійснену Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг

568,0 568,0  

22011900 Збори за підготовку до державної реєстрації авторсько-
го права і договорів, які стосуються прав автора на твір, 
та плата за одержання контрольних марок

2 005,0 2 005,0  

22012000 Плата за видачу дозволів на право ввезення на терито-
рію України, вивезення з території України або транзи-
ту через територію України наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів

6 500,0 6 500,0  

22012100 Збір за видачу спеціальних дозволів на користування 
надрами та кошти від продажу таких дозволів

750 000,0 750 000,0  

22012200 Плата за виділення номерного ресурсу 300,0 300,0  
22012300 Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого ви-

промінювання (реєстраційний збір)
186,8 186,8  

22012400 Плата за оформлення посвідчення закордонного укра-
їнця

174,6 174,6  

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 449 712,6  449 712,6
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень
196 208,0 196 208,0  

22012700 Плата за надання відомостей з Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, за одержання інформації з ін-
ших державних реєстрів, держателем яких є централь-
ний орган виконавчої влади з формування та забезпе-
чення реалізації державної правової політики та цен-
тральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалі-
зацію державної політики у сферах державної реєстра-
ції актів цивільного стану, державної реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно, державної реєстрації юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

622 811,5 529 389,8 93 421,7

22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфе-
рі державної реєстрації речових прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських фор-
мувань, а також плата за надання інших платних послуг, 
пов’язаних з такою державною реєстрацією 

4 988,0 4 988,0  

22013000 Плата за ліцензії на провадження діяльності у сфері ор-
ганізації та проведення азартних ігор і за ліцензії на ви-
пуск та проведення лотерей

7 443 420,0  7 443 420,0

22030000 Судовий збір та надходження від звернення застави у 
дохід держави

3 364 315,0  3 364 315,0

22060000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій 810 612,3 810 612,3  
22070000 Виконавчий збір 840 062,8 420 031,4 420 031,4
22080000 Надходження від орендної плати за користування ціліс-

ним майновим комплексом та іншим державним май-
ном

1 650 000,0 1 650 000,0  

22110000 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску 
(пунктах контролю) через державний кордон України

271 000,0 271 000,0  

22150000 Портовий (адміністративний) збір 202 188,6 202 188,6  
22160000 Інші адміністративні збори та платежі 25 000,0  25 000,0
22160100 Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові 
або габаритні параметри яких перевищують нормативні

25 000,0  25 000,0

22200000 Плата за виконання митних формальностей митними 
органами поза місцем розташування цих органів або по-
за робочим часом, установленим для них

73 000,0 73 000,0  

24000000 Інші неподаткові надходження 15 370 820,5 14 225 439,4 1 145 381,1
24010000 Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішен-

ням суду (крім майна, конфіскованого за вчинення ко-
рупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення)

273 214,0 273 214,0  

24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської за-
боргованості підприємств, організацій та установ, щодо 
яких минув строк позовної давності

30 517,0 30 517,0  

24050000 Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військо-
вої та спеціальної техніки, нерухомого військового май-
на Збройних Сил України та інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань, правоохорон-
них органів та інших державних органів

13 750,0 6 875,0 6 875,0

24060000 Інші надходження 2 897 068,1 1 762 162,0 1 134 906,1
24060300 Інші надходження 1 590 680,0 1 590 680,0  
24060500 Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу 

тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у меж-
ах України

859,0 859,0  

24061500 Надходження до Державного спеціалізованого фон-
ду фінансування загальнодержавних витрат на авіацій-
ну діяльність та участь України у міжнародних авіацій-
них організаціях

414 800,0 82 960,0 331 840,0

24061800 Плата за подання скарги щодо процедур закупівлі до ор-
гану оскарження

75 000,0 75 000,0  

24061900 Кошти, отримані від надання учасниками процедури за-
купівлі/спрощеної закупівлі  як забезпечення їх тендер-
ної пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, 
які не підлягають поверненню цим учасникам

2 884,0 2 884,0  

24062000 Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/
спрощеної закупівлі під час укладення договору про за-
купівлю як забезпечення виконання такого договору, які 
не підлягають поверненню учаснику

2 479,0 2 479,0  

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням за-
конодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

17 666,1  17 666,1

24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках 
державної та комунальної власності, які не надані у ко-
ристування та не передані у власність, внаслідок їх са-
мовільного зайняття, використання не за цільовим при-
значенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару 
ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збит-
ків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за 
неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикорис-
танням земельних ділянок

7 300,0 7 300,0  

24063100 Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону Украї-
ни «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпе-
ченням ядерної безпеки» (включаючи надходження за-
боргованості минулих років за цими коштами), та дохід 
від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до 
статті 9 цього ж Закону України

785 400,0  785 400,0

24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 2 423 378,6 2 419 778,6 3 600,0
24110100 Плата за надання державних гарантій та кредитів (по-

зик), залучених державою
1 030 105,3 1 030 105,3  

24110200 Плата за користування кредитами (позиками), залуче-
ними державою

1 388 843,3 1 388 843,3  

24110400 Відсотки за користування пільговим довгостроковим 
державним кредитом, наданим молодим сім’ям та оди-
ноким молодим громадянам на будівництво (рекон-
струкцію) та придбання житла

350,0 350,0  

24110800 Плата за користування кредитом з державного бюджету 480,0 480,0  
24111100 Відсотки за користування пільговим довгостроковим 

державним кредитом, наданим внутрішньо переміще-
ним особам, учасникам проведення антитерористич-
ної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції 
Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла, і пеня за по-
рушення строку платежу з погашення кредиту

3 600,0  3 600,0

24130000 Збір на соціально-економічну компенсацію ризику насе-
лення, яке проживає на території зони спостереження

550 373,8 550 373,8  

24140000 Збори на обов’язкове державне пенсійне страхування з 
окремих видів господарських операцій

9 069 178,5 9 069 178,5  

24140200 Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з до-
рогоцінних металів на клеймування державним про-
бірним клеймом до казенних підприємств пробірно-
го контролю

230 281,8 230 281,8  

24140300 Збір під час набуття права власності на легкові авто-
мобілі

3 917 165,4 3 917 165,4  

24140500 Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухо-
мого майна

1 843 163,9 1 843 163,9  

24140600 Збір з користування та надання послуг стільникового 
рухомого зв’язку

3 078 567,4 3 078 567,4  

24160000 Концесійні платежі 113 340,5 113 340,5  
24160300 Концесійні платежі щодо об’єктів державної власності 113 340,5 113 340,5  

25000000 Власні надходження бюджетних установ 38 540 721,7  38 540 721,7
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бю-

джетними установами згідно із законодавством
38 281 301,9  38 281 301,9

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 259 419,8  259 419,8
30000000 Доходи від операцій з капіталом 923 330,9 58 003,9 865 327,0
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 51 720,9 51 720,9  
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного дер-

жавою або територіальною громадою в порядку спад-
кування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових коштів, власни-
ки яких невідомі 

40 698,0 40 698,0  

31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцін-
них металів і дорогоцінного каміння 

11 022,9 11 022,9  

32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 864 827,0  864 827,0
32010000 Надходження від реалізації матеріальних цінностей дер-

жавного резерву
854 827,0  854 827,0

32020000 Надходження від реалізації розброньованих матеріаль-
них цінностей мобілізаційного резерву

10 000,0  10 000,0

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 6 783,0 6 283,0 500,0
33010000 Кошти від продажу землі 5 783,0 5 783,0  
33030000 Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розта-

шовані об’єкти нерухомого військового майна, що під-
лягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільня-
ються у процесі реформування Збройних Сил України і 
Державної спеціальної служби транспорту

1 000,0 500,0 500,0

40000000 Офіційні трансферти 1 966 331,3 1 327 013,8 639 317,5
42000000 Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, 

міжнародних організацій, донорських установ
1 966 331,3 1 327 013,8 639 317,5

42010000 Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБ-
СЄ або іншої міжнародної організації за участь України в 
міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

518 309,8 518 309,8  

42020000 Гранти  (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів 639 317,5  639 317,5
42030000 Надходження в рамках програм допомоги Європейсько-

го Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних орга-
нізацій, донорських установ

808 704,0 808 704,0  

42030200 Інша допомога, надана Європейським Союзом 808 704,0 808 704,0  
50000000 Цільові фонди 200 657,4  200 657,4
50070000 Надходження до Фонду соціального захисту осіб з ін-

валідністю
200 657,4  200 657,4

Додаток № 2 
до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2021 рік
Фінансування Державного бюджету України на 2021 рік

(тис. грн)
Код Найменування 

 згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний 

фонд
Спеціальний 

фонд
 Загальне фінансування 246 635 500,0 220 861 389,9 25 774 110,1
400000 Фінансування за борговими операціями 233 391 582,1 208 861 389,9 24 530 192,2
401000 Запозичення 701 767 505,6 677 237 313,4 24 530 192,2
401100 Внутрішні запозичення 497 268 363,4 497 268 363,4  
401200 Зовнішні запозичення 204 499 142,2 179 968 950,0 24 530 192,2
402000 Погашення -468 375 923,5 -468 375 923,5  
402100 Внутрішні зобов’язання -369 487 986,8 -369 487 986,8  
402200 Зовнішні зобов’язання -98 887 936,7 -98 887 936,7  
500000 Надходження від приватизації державного майна 12 000 000,0 12 000 000,0  
501000 Надходження від приватизації державного майна та ін-

ших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом 
приватизації та кредитування підприємств

12 000 000,0 12 000 000,0  

600000 Фінансування за активними операціями 1 243 917,9  1 243 917,9
601000 Зміни обсягів  депозитів і цінних паперів, що використо-

вуються для управління ліквідністю
1 207 854,9  1 207 854,9

601100 Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження 
внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів

2 000 000,0  2 000 000,0

601120 Надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних 
паперів

2 000 000,0  2 000 000,0

601200 Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбан-
ня цінних паперів

-792 145,1  -792 145,1

601220 Придбання цінних паперів -792 145,1  -792 145,1
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 36 063,0  36 063,0
602100 На початок періоду 36 063,0  36 063,0

З додатками №№3—8 можна ознайомитися на сайті «УК»

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 16 грудня 2020 р. № 1353 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  
від 12 липня 1999 р. № 1228

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228 «Про надання суб’єктам господарювання повно-

важень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять 
державну таємницю» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 28, ст. 1412; 2018 р., № 80, ст. 2660; 2019 р., № 66, ст. 2267) зміни, 
що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 16 грудня 2020 р. № 1353

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228

1. У пункті 126 слова і цифри «експорту товарів військового призначення власного виробництва за позиціями ML5.b, ML5.d, ML22.a 
та імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва за позицією ML5.b» замінити словами і цифрами «екс-
порту товарів військового призначення власного виробництва за позиціями ML4, ML4.a, ML4.b.2, ML4.d, ML5.b, ML5.d, ML6.a, ML6.b, 
ML11.a, ML17.k, ML22.a та імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва за позиціями ML4.a, ML4.b.2, 
ML5, ML5.b, ML11.a, ML15.d».

2. У пункті 127 слова і цифри «за позиціями ML2.а, ML6.а» замінити словами і цифрами «за позиціями ML2, ML2.а, ML3.а, ML6.а, 
ML22.а».

3. Доповнити постанову пунктами 129—136 такого змісту:
«129. Надати до 1 червня 2024 р. товариству з обмеженою відповідальністю «УКРОП» повноваження на право здійснення екс-

порту товарів військового призначення власного виробництва за позиціями ML1, ML2.а, ML3.а, ML8.b.4, ML16, ML18.b, ML22 та 
імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва за позиціями ML1, ML2.а, ML3.а, ML8.b.4, ML16, 
ML18.b, ML22 додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового при-
значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807 (Офіційний вісник України, 
2003 р., № 48, ст. 2506; 2017 р., № 67, ст. 2011).

130. Надати до 1 липня 2024 р. державному підприємству «Луцький ремонтний завод «Мотор» повноваження на право здійснення 
експорту товарів військового призначення власного виробництва за позиціями ML10.а, ML10.d та імпорту товарів військового призна-
чення для потреб власного виробництва за позиціями ML10.а, ML10.d додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжна-
родними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 
р. № 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506; 2017 р., № 67, ст. 2011).

131. Надати до 1 липня 2024 р. товариству з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» повноважен-
ня на право здійснення експорту товарів військового призначення власного виробництва за позиціями ML1.а, ML1.d, ML2.а, ML2.с, 
ML4.b, ML4.d, ML5.a, ML5.b, ML6.a, ML10, ML11.а, ML13.b, ML14, ML15.d, ML16, ML18.a, ML21.a.1, ML21.b.1, ML21.b.2, ML22.a, 
ML22.b та імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва за позиціями ML1.а, ML1.d, ML2.а, ML2.с, 
ML4.b, ML4.d, ML5.a, ML5.b, ML6.a, ML10, ML11.а, ML13.b, ML14, ML15.d, ML16, ML18.a, ML21.a.1, ML21.b.1, ML21.b.2, ML22.a, 
ML22.b додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, 
ст. 2506; 2017 р., № 67, ст. 2011).

132. Надати до 1 серпня 2024 р. приватному акціонерному товариству «Авіакомпанія Константа» повноваження на право здійснен-
ня експорту послуг з авіаперевезень товарів військового призначення.

133. Надати до 1 жовтня 2024 р. державному підприємству «Новатор» повноваження на право здійснення експорту товарів вій-
ськового призначення власного виробництва за позиціями ML5.b, ML5.d, ML11.a, ML18.a додатка до Порядку здійснення державного 
контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
20 листопада 2003 р. № 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506; 2017 р., № 67, ст. 2011).

134. Надати до 1 жовтня 2024 р. казенному підприємству «Науково-виробничий комплекс «ІСКРА» повноваження на право здій-
снення експорту товарів військового призначення власного виробництва за позиціями ML5.b, ML11.a, ML17.j, ML22.b додатка до По-
рядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506; 2017 р., № 67, ст. 2011). 

135. Надати до 1 жовтня 2024 р. державному підприємству «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН» повноваження на право 
здійснення експорту товарів військового призначення власного виробництва за позиціями ML10.а, ML10.f, ML10.g та імпорту товарів 
військового призначення для потреб власного виробництва за позиціями ML4.a, ML4.c, ML5.a, ML5.b, ML5.c, ML10.а, ML10.d, ML10.f, 
ML10.g, ML11.a, ML12.a, ML13.a, ML13.b, ML15.a, ML15.b, ML15.c, ML22.a додатка до Порядку здійснення державного контролю за 
міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 
2003 р. № 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506; 2017 р., № 67, ст. 2011).

136. Надати до 1 лютого 2025 р. товариству з обмеженою відповідальністю «Трител» повноваження на право здійснення експорту 
товарів військового призначення власного виробництва за позиціями ML11.а, ML11.b, ML22.a додатка до Порядку здійснення держав-
ного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 листопада 2003 р. № 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506; 2017 р., № 67, ст. 2011).».


