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  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України,  

2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
1. У частині першій статті 2:
доповнити пунктом 41 такого змісту:
«41) бюджетна пропозиція — документ, підготовлений головним розпорядником 

бюджетних коштів, що містить пропозиції до Бюджетної декларації (прогнозу місце-
вого бюджету) з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необ-
хідних для досягнення цілей державної (регіональної) політики у відповідній сфе-
рі діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник 
бюджетних коштів, та показників їх досягнення, на підставі відповідних орієнтовних 
граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету на середньо-
строковий період»;

пункт 9 після слів «що містить пропозиції» доповнити словами «до проекту бю-
джету на плановий бюджетний період»;

у пункті 121 слова «випуску і розміщення» замінити словами «розміщення (емі-
сії)»;

у пункті 13 слова «здійснення програм та заходів» замінити словами «виконання 
бюджетних програм», а слова «компенсація частини суми штрафних (фінансових) 
санкцій, що перераховується покупцям (споживачам) за рахунок штрафних (фінан-
сових) санкцій, застосованих органами, що контролюють справляння надходжень 
бюджету, за наслідками проведеної перевірки за зверненням або скаргою покупця 
(споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення 
розрахункових операцій» виключити;

у пункті 33 слова «обласного чи міського бюджету» замінити словами «обласно-
го бюджету чи бюджету міської територіальної громади»;

у пункті 411 слово «випуску» замінити словами «розміщення (емісії)».
2. У частині десятій статті 13 слова «Планові і звітні показники щодо бюджетно-

го відшкодування податку на додану вартість» замінити словами «Звітні показни-
ки щодо бюджетного відшкодування податку на додану вартість, планові і звітні по-
казники щодо».

3. У статті 16:
1) в абзаці третьому частини першої слова «випусків і порядок розміщення» замі-

нити словами «розміщення (емісії)»;
2) в абзаці першому частини дев’ятої слова «випуску та обігу» і «Про цінні папери 

та фондовий ринок» замінити відповідно словами «розміщення (емісії)» і «Про рин-
ки капіталу та організовані товарні ринки».

4. У статті 17:
1) абзац дев’ятий частини третьої після слів «Пеня нараховується» доповнити сло-

вами і цифрами «у разі прострочення відшкодування зазначених витрат більше ніж 
30 календарних днів з дня виникнення такого прострочення та»;

2) частину восьму доповнити абзацами третім — восьмим такого змісту:
«Обов’язковою умовою договору, укладеного із суб’єктом господарювання або ін-

шим позичальником про надання кредитів (позик), залучених державою, мають бути 
зобов’язання суб’єкта господарювання або іншого позичальника:

забезпечити своєчасне обслуговування та погашення кредитів (позик);
внести плату за надання кредитів (позик);
надати майнове або інше забезпечення виконання своїх зобов’язань;
сплатити пеню за прострочення виконання своїх зобов’язань. Пеня нараховується 

у разі виникнення заборгованості з обслуговування та погашення кредитів (позик), 
залучених державою, більше ніж 30 календарних днів з дня виникнення такої забор-
гованості та за кожний день прострочення сплати заборгованості у національній ва-
люті з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України 
за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним бан-
ком України на день нарахування пені;

надати державі як кредитору права на договірне списання банком коштів з рахун-
ків суб’єкта господарювання або іншого позичальника на користь кредитора».

5. В абзаці другому частини четвертої статті 18 слово «випуску» замінити слова-
ми «розміщення (емісії)».

6. У частині третій статті 20 слова «підготовки пропозицій до Бюджетної деклара-
ції (прогнозу місцевого бюджету) та складання бюджетного запиту» замінити слова-
ми «складання Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) та проекту бю-
джету на плановий бюджетний період».

7. У частині п’ятій статті 22:
доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11) організовує та забезпечує складання бюджетної пропозиції з урахуванням 

Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету), схваленої (схваленого) у по-
передньому бюджетному періоді, і подає її Міністерству фінансів України (місцево-
му фінансовому органу)»;

у пункті 2 слова «проекту кошторису та» виключити, а слово «їх» замінити сло-
вом «його».

8. У статті 241:
1) абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
«При складанні Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету України 

державний фонд регіонального розвитку визначається в обсязі не менше 1,5 від-
сотка прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету 
України на відповідний бюджетний період»;

2) абзац перший частини другої замінити трьома новими абзацами такого змісту:
«2. Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на вико-

нання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на ме-
ті розвиток регіонів і відповідають пріоритетам, визначеним Державною стратегією 
регіонального розвитку та відповідними регіональними стратегіями розвитку, у та-
ких пропорціях:

30 відсотків — на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального роз-
витку, які забезпечують виконання завдань, визначених Державною стратегією регі-
онального розвитку;

70 відсотків — на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального роз-
витку, які забезпечують виконання завдань, визначених відповідними регіональними 
стратегіями розвитку та планами заходів з їх реалізації».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим.
9. У пункті 5 частини першої статті 26 слова «держави» і «державної власності» 

замінити відповідно словами «держави і територіальних громад» і «державної та ко-
мунальної власності».

10. У частині п’ятій статті 28:
у другому реченні абзацу другого слово «публікується» замінити словом «опри-

люднюється»;
після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«звіти про огляди витрат державного бюджету — протягом трьох робочих днів 

після подання таких звітів до Кабінету Міністрів України».
У зв’язку з цим абзаци десятий та одинадцятий вважати відповідно абзацами оди-

надцятим та дванадцятим;
у другому реченні абзацу одинадцятого слово «публікується» замінити словом 

«оприлюднюється».
11. У статті 29:
1) у частині другій:
доповнити пунктом 101 такого змісту:
«101) особливі види мита та сезонне мито»;

пункт 163 виключити;
пункт 24 після слова і цифр «статті 64» доповнити словами і цифрами «та пунк-

том 14 частини першої статті 641»;
у пункті 25 слова і цифри «пунктами 21-24, 27, 28, 281 і 431» замінити словами і 

цифрами «пунктом 51 частини третьої статті 29, пунктами 21-24, 27, 28, 281, 431 і 432»;
у пункті 26 слова «та плата за одержання контрольних марок» виключити;
пункт 56 доповнити словами та цифрами «10 відсотків коштів від викупу земель-

них ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної влас-
ності, передбачених пунктом 61 розділу X «Перехідні положення» Земельного ко-
дексу України»;

2) у частині третій:
доповнити пунктом 51 такого змісту:
«51) плата за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведен-

ня азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей (крім плати, визначе-
ної пунктами 431 і 432 частини першої статті 64 цього Кодексу)»;

у пункті 63 слова «абзацами чотирнадцятим — шістнадцятим» замінити словами 
«абзацами чотирнадцятим — сімнадцятим»;

включити пункт 9 такого змісту:
«9) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на 

території зони спостереження»;
у пункті 135 цифри «50» замінити цифрами «40».
12. У частині четвертій статті 30:
доповнити пунктом 51 такого змісту:
«51) реалізацію програм та заходів на охорону здоров’я, освіту, культуру, фізичну 

культуру і спорт, наукову і науково-технічну діяльність за бюджетними програмами, 
визначеними законом про Державний бюджет України (за рахунок джерел, визначе-
них пунктом 51 частини третьої статті 29 цього Кодексу)»;

включити пункт 8 такого змісту:
«8) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування захо-

дів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території 
зони спостереження (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 частини третьої стат-
ті 29 цього Кодексу)»;

у пункті 21 цифри «40» замінити цифрами «50».
13. У статті 33:
1) у частині четвертій:
в абзаці першому слова «(включаючи обсяг видатків та надання кредитів на наці-

ональну безпеку і оборону)» виключити;
абзац другий виключити;
2) у частині п’ятій:
в абзацах першому, другому і четвертому слова «пропозицій до Бюджетної декла-

рації» замінити словами «бюджетних пропозицій»;
в абзаці третьому:
слова «готують пропозиції до Бюджетної декларації» замінити словами «склада-

ють бюджетні пропозиції»;
доповнити реченням такого змісту: «Головні розпорядники коштів державного 

бюджету забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих Міністерству фі-
нансів України бюджетних пропозицій, які мають містити всю інформацію, необхідну 
для їх аналізу, згідно з вимогами Міністерства фінансів України»;

в абзаці п’ятому слово «пропозицій» замінити словами «бюджетних пропозицій»;
після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Міністерство фінансів України подає Раді національної безпеки і оборони Украї-

ни інформацію щодо включення видатків та надання кредитів на національну безпе-
ку і оборону до Бюджетної декларації».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.
14. У пункті 91 частини першої статті 38 слова «(подається до Комітету Верховної 

Ради України з питань бюджету)» виключити.
15. У статті 45:
1) в абзаці першому частини другої слова «перерахування компенсації частини су-

ми штрафних (фінансових) санкцій покупцям (споживачам) за рахунок сплачених 
до державного бюджету сум штрафних (фінансових) санкцій, застосованих такими 
органами за наслідками проведеної перевірки за зверненням або скаргою покупця 
(споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення 
розрахункових операцій» виключити;

2) частину восьму викласти в такій редакції:
«8. У разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання та його реєстрації як 

платника податків за новим місцезнаходженням сплата визначених податковим за-
конодавством загальнодержавних податків і зборів, які розподіляються між держав-
ним та місцевими бюджетами, здійснюється за місцем попередньої реєстрації плат-
ника податків до закінчення поточного бюджетного періоду».

16. У статті 64:
1) у частині першій:
пункт 16 доповнити словами «(з урахуванням положень частини третьої цієї стат-

ті)»;
доповнити пунктами 372, 381 і 432 такого змісту:
«372) 10 відсотків надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в ав-
томатичному режимі, що зараховуються за місцем фіксації правопорушення за до-
помогою відповідних технічних засобів — приладів контролю»;

«381) адміністративні штрафи, що накладаються органами електротранспорту 
(тролейбус, трамвай), уповноваженими законом розглядати справи про адміністра-
тивні правопорушення, пов’язані з порушенням правил користування електротран-
спортом»;

«432) 50 відсотків плати за ліцензії на провадження діяльності з організації та про-
ведення азартних ігор у гральних закладах казино і за ліцензії на провадження діяль-
ності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, що зара-
ховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням відповід-
ного закладу»;

2) у частині другій:
в абзаці першому слова «абзацом п’ятим» замінити словами «абзацами п’ятим 

і шостим»;
доповнити абзацом шостим такого змісту:
«Податок на доходи фізичних осіб, нарахований податковим агентом з доходів від 

продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генерую-
чими установками, які належать фізичним особам — платникам податку, сплачуєть-
ся таким податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням (роз-
ташуванням) таких генеруючих установок»;

3) доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що викорис-
товуються в електронних сигаретах, зараховується до бюджетів місцевого самовря-
дування автоматично відповідно до часток, що визначаються щомісячно, як співвід-
ношення вартості реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тю-
тюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використову-
ються в електронних сигаретах, на відповідній території за звітний місяць до загаль-
ної вартості реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюно-
вих виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються 
в електронних сигаретах, за звітний місяць в цілому по Україні.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політи-
ку, визначає частки для зарахування цього акцизного податку до бюджетів місце-
вого самоврядування з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій та 
програмних реєстраторів розрахункових операцій, оприлюднює такі частки на своє-
му офіційному сайті та надає їх Казначейству України не пізніше 15 числа місяця, на-
ступного за звітним. Казначейство України здійснює розподіл цього акцизного по-
датку між відповідними бюджетами місцевого самоврядування не пізніше останньо-
го робочого дня місяця, наступного за звітним.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, 

Казначейство України у разі недотримання вимог цієї частини статті несуть відпові-
дальність відповідно до закону».

17. Пункт 6 частини першої статті 71 доповнити цифрами і словами «90 відсотків 
коштів від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення держав-
ної та комунальної власності, передбачених пунктом 61 розділу X «Перехідні поло-
ження» Земельного кодексу України».

18. У статті 74:
1) в абзаці другому частини першої слова «міських бюджетів» замінити словами 

«бюджетів міських територіальних громад»;
2) частину сьому викласти в такій редакції:
«7. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласна та міська ра-

ди не мають права здійснювати у поточному бюджетному періоді нові місцеві запо-
зичення та надавати місцеві гарантії, якщо у процесі здійснення платежів з погашен-
ня та обслуговування місцевого боргу та/або гарантованого місцевого боргу, обу-
мовлених договором між кредитором та позичальником та/або правочином надання 
місцевої гарантії, порушено графік платежів, що призвело до нарахування будь-яких 
штрафних санкцій, до погашення такої простроченої заборгованості та сплати усіх 
нарахованих штрафних санкцій.

Якщо протягом поточного та наступного бюджетних періодів після погашення 
простроченої заборгованості та сплати усіх нарахованих штрафних санкцій відпо-
відно до абзацу першого цієї частини статті допущено повторне порушення графі-
ка платежів у процесі здійснення платежів з погашення та обслуговування місцевого 
боргу та/або гарантованого місцевого боргу, що призвело до нарахування будь-яких 
штрафних санкцій, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласна 
та міська ради не мають права здійснювати нові місцеві запозичення та надавати міс-
цеві гарантії протягом трьох наступних бюджетних періодів».

19. Частину третю статті 75 викласти в такій редакції:
«3. Організаційно-методологічні засади складання бюджетних запитів головними 

розпорядниками бюджетних коштів (включаючи типову форму бюджетного запиту) 
визначаються Міністерством фінансів України.

Місцеві фінансові органи з урахуванням особливостей складання проектів міс-
цевих бюджетів доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з 
підготовки бюджетних запитів».

20. У статті 751:
1) абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
«Організаційно-методологічні засади складання бюджетних пропозицій та про-

гнозу місцевого бюджету (включаючи форму бюджетної пропозиції та типову форму 
прогнозу місцевого бюджету) визначаються Міністерством фінансів України»;

2) у частині четвертій:
в абзацах першому і другому слова «пропозицій до прогнозу місцевого бюджету» 

замінити словами «бюджетних пропозицій»;
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовір-

ність та зміст поданих місцевому фінансовому органу бюджетних пропозицій, які ма-
ють містити всю інформацію, необхідну для їх аналізу, відповідно до вимог місцево-
го фінансового органу».

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвер-
тим і п’ятим;

в абзаці четвертому слова «пропозицій до прогнозу місцевого бюджету» замінити 
словами «бюджетних пропозицій»;

в абзаці п’ятому слово «пропозицій» замінити словами «бюджетних пропозицій».
21. Частину п’яту статті 78 після абзацу першого доповнити новим абзацом та-

кого змісту:
«У разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання та його реєстрації як 

платника податків за новим місцезнаходженням сплата визначених податковим за-
конодавством загальнодержавних податків і зборів, які розподіляються між держав-
ним та місцевими бюджетами, та місцевих податків і зборів здійснюється за міс-
цем попередньої реєстрації платника податків до закінчення поточного бюджетно-
го періоду».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
22. Пункт 8 частини першої статті 87 доповнити підпунктом «з» такого змісту:
«з) державні програми та заходи у сфері охорони здоров’я, що здійснюються дер-

жавними установами, державними науковими установами охорони здоров’я, які на-
лежать відповідно до сфери управління Національної академії наук України, Націо-
нальної академії медичних наук України, Державного управління справами, держав-
ними закладами охорони здоров’я, які належать до сфери управління центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 
у сфері охорони здоров’я, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері соціальної політики, у разі, якщо 
такі заклади не уклали з центральним органом виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування 
населення, договір про медичне обслуговування населення за програмою державних 
гарантій медичного обслуговування населення».

23. У частині першій статті 89:
1) в абзаці другому підпункту «б» пункту 2 слова і цифри «міська рада з населен-

ням більше 50 тисяч» замінити словами «міська, селищна, сільська рада»;
2) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5) державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (сільські, се-

лищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні закла-
ди, бібліотеки, театри, музеї, виставки, центри культурних послуг, мистецькі школи, 
студії, інші заклади культури, включаючи заклади та установи комунальної власнос-
ті, яким надано статус академічних, національних), зоопарки комунальної власності».

24. Пункт 8 частини першої статті 91 доповнити словами «включаючи заходи із за-
лучення населення до фізичної активності та занять спортом».

25. У частині першій статті 100:
абзац третій виключити;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«Зміна обсягу надходжень податку на прибуток підприємств та податку на доходи 

фізичних осіб за відповідний бюджетний період, у тому числі у разі зміни місцезна-
ходження суб’єкта господарювання та його реєстрації як платника податків за новим 
місцезнаходженням, повинна бути підтверджена органами стягнення».

26. В абзаці першому частини першої статті 1031 слова «спеціального фонду дер-
жавного бюджету» замінити словами «державного дорожнього фонду».

27. У частині першій статті 116:
пункт 1 після слів «даних до» доповнити словами «бюджетних пропозицій та»;
пункт 2 після слів «термінів подання» доповнити словами «бюджетних пропози-

цій та»;
пункт 11 доповнити словами «та термінів»;
пункт 161 доповнити словами «(включаючи порядки та умови надання субвен-

цій)».
28. Частину другу статті 120 після слова «днів» доповнити словами «або до усу-

нення порушення бюджетного законодавства».
29. Пункт 2 частини першої статті 123 викласти в такій редакції:
«2) несвоєчасність подання звітності про виконання бюджетів та недотримання 

автоматичного режиму зарахування акцизного податку до бюджетів місцевого само-
врядування, визначеного пунктом 163 частини першої статті 64 цього Кодексу, у ви-
гляді штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та пені у 
розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, який 
стягується з рахунку органу, що здійснив порушення бюджетного законодавства, ви-
значене пунктом 101 частини першої статті 116 цього Кодексу, до відповідного бю-
джету місцевого самоврядування».

30. Частину першу статті 124 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Рішення, прийняте територіальним органом Казначейства України, може бути 

оскаржено також у Казначействі України протягом строку, визначеного абзацом пер-
шим цієї частини статті. За результатами оскарження Казначейство України має пра-
во скасовувати рішення територіальних органів Казначейства України про застосу-
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ДОКУМЕНТИ

ОГОЛОШЕННЯ

22. Реалізація мистецьких, інформаційних нау-
кових, освітніх та інших проектів, виконан-
ня короткострокових мовних програм, спря-
мованих на популяризацію кримськотатар-
ської мови серед різних вікових груп, насам-
перед молоді, у тому числі в системі Малої 
академії наук

МКІП
ДЕСС
МОН
Мінреінтеграції
Мінмолодьспорт

постійно суспільство поінфор-
мовано про перспекти-
ви та переваги вивчен-
ня, знання та викорис-
тання кримськотатар-
ської мови

23. Забезпечення нейтралізації ризиків і загроз 
дискредитації кримськотатарської мови, зо-
крема проведення інформаційно-комуніка-
ційних кампаній

Мінреінтеграції
МКІП
ДЕСС

у разі потреби держава забезпечує від-
січ спробам дискреди-
тації кримськотатар-
ської мови

24. Перегляд повноважень центральних органів 
виконавчої влади щодо реалізації держав-
ної політики у сфері підтримки та розвитку 
кримськотатарської мови

МКІП
ДЕСС
Мінреінтеграції
Представництво Президента 
України в Автономній Рес-
публіці Крим (за згодою)

2025 рік розроблено та пода-
но в установленому по-
рядку Кабінетові Міні-
стрів України відповід-
ні рішення про внесення 
змін до нормативно-пра-
вових актів

Візуалізація кримськотатарської мови у суспільному просторі
25. Внесення пропозицій щодо встановлення 

Дня кримськотатарської мови і літератури
МКІП
Мінреінтеграції
ДЕСС
Представництво Президента 
України в Автономній Рес-
публіці Крим (за згодою)
Меджліс кримськотатар-
ського народу (за згодою)

2022 рік пропозиції щодо вста-
новлення Дня кримсько-
татарської мови і літера-
тури внесено в установ-
леному порядку

26. Започаткування державної відзнаки за осо-
бливий внесок у забезпечення розвитку та 
популяризацію кримськотатарської мови

МКІП
ДЕСС
Меджліс кримськотатар-
ського народу (за згодою)

2023 рік держава регулярно від-
значає зазначених осіб в 
установленому порядку

27. Забезпечення створення та поширення ка-
лендарів пам’ятних дат кримськотатарської 
історії та культури кримськотатарською та 
державною мовами, зокрема он-лайн

Мінреінтеграції
МКІП
Меджліс кримськотатар-
ського народу (за згодою)

—»— календарі створені та за-
безпечено їх поширення 

28. Підготовка та видання багатотомної акаде-
мічної історико-лінгвістичної серії пам’яток 
кримськотатарської писемності та літера-
тури.

МКІП
Український інститут книги 
(за згодою)
МОН
Національна академія наук 
(за згодою)
Меджліс кримськотатар-
ського народу (за згодою)

2024 рік видано не менше 10 то-
мів серії 

Забезпечення регулярного видання та поши-
рення відповідних публікацій

постійно

29. Сприяння використанню кримськотатарської 
мови для позначення топонімів, які мають 
тюркське походження або історичні крим-
ськотатарські назви

МКІП
Меджліс кримськотатар-
ського народу (за згодою)
місцеві органи виконав-
чої влади
органи місцевого самовря-
дування (за згодою)

—»— ідея позначення топоні-
мів кримськотатарською 
мовою позитивно сприй-
мається громадами від-
повідних населених пунк-
тів, кількість позначень 
збільшується

Забезпечення розвитку кримськотатарської мови на інституційному рівні
30. Розроблення та подання в установленому 

порядку Кабінетові Міністрів України проек-
ту нормативно-правового акта щодо ство-
рення, фінансового, матеріально-технічно-
го та іншого забезпечення діяльності Націо-
нальної комісії з питань кримськотатарської 
мови як дорадчого органу при Кабінеті Міні-
стрів України для забезпечення міжвідомчої 
координації, узгодження дій центральних і 
місцевих органів виконавчої влади з питань, 
пов’язаних з реалізацією Стратегії

Мінреінтеграції грудень 2022 р. Національну комісію 
з питань кримськота-
тарської мови утворе-
но, її діяльність належ-
но забезпечено, Комісія 
ефективно виконує свої 
функції

31. Запровадження регулярного дослідження 
ставлення українського суспільства до крим-
ськотатарської проблематики та підготовка 
на основі його результатів рекомендацій що-
до вдосконалення державної політики

Мінреінтеграції постійно дослідження проводить-
ся щороку, надаються 
відповідні пропозиції

32. Оцінка чисельності, локалізація та визна-
чення структури кримськотатарських гро-
мад на контрольованих Україною територі-
ях для визначення освітніх та інших потреб, 
пов’язаних з функціонуванням кримськота-
тарської мови

ДЕСС
облдержадміністрації
органи місцевого самовря-
дування (за згодою)

грудень 2024 р. наявні актуальні та до-
стовірні дані, які постій-
но оновлюються, що-
до загальної чисельнос-
ті, локалізації та структу-
ри кримськотатарських 
громад, потреби визна-
чаються точно та опе-
ративно

33. Забезпечення підвищення інституційної 
спроможності, відповідне щорічне фінансу-
вання проектів і програм наукових, науково-
дослідних установ Національна академія на-
ук, закладів вищої освіти, пов’язаних з функ-
ціонуванням кримськотатарської мови

Національна академія наук 
(за згодою)
МОН
Мінфін

постійно потенціал наукових, на-
уково-дослідних уста-
нов та закладів осві-
ти у контексті розвитку 
кримськотатарської мо-
ви збільшується. Зростає 
кількість кваліфікованих 
кадрів, кількість та якість 
наукових, методичних 
та інших розробок, від-
повідні завдання у рам-
ках Стратегії ефективно 
розв’язуются

34. Підготовка пропозицій щодо створення Ін-
ституту мови, культури та історії кримсько-
татарського народу як постійно діючого на-
уково-дослідного та освітньо-методично-
го центру вивчення і розвитку кримськота-
тарської мови

МОН
Національна академія наук 
(за згодою)

2023 рік визначено доцільність 
створення Інституту мо-
ви, культури та історії 
кримськотатарського на-
роду як постійно діючо-
го науково-дослідного 
та освітньо-методичного 
центру вивчення і розви-
тку кримськотатарської 
мови на базі Київсько-
го національного універ-
ситету імені Тараса Шев-
ченка

35. Розроблення, затвердження, оновлення 
стандартів кримськотатарської терміноло-
гії в різних сферах суспільного життя, грама-
тик та правопису 

Національна академія наук 
(за згодою)
МОН

постійно стандарти, терміноло-
гія, граматики, правопис 
кримськотатарської мови 
затверджені, здійснюєть-
ся сприяння її розвитку 
та вдосконалення відпо-
відно до потреб

36. Укладення та оновлення тлумачних, орфо-
графічних, фразеологічних, етимологічних, 
орфоепічних словників синонімів та антоні-
мів, інших словників з кримськотатарської 
мови, зокрема перекладних 

Національна академія наук 
(за згодою)
МОН
Мінреінтеграції

—»— створено та постійно 
вдосконалюється якість 
та кількість словників 
кримськотатарської мови

37. Забезпечення цільового стимулювання у ви-
гляді стипендій, грантів, поглиблених кур-
сів, участі у програмах обмінів, інших форм 
підтримки для заохочення талановитих учнів 
і студентів, залучення фахівців з тимчасо-
во окупованої території Автономної Респу-
бліки Крим та м. Севастополя, підготовки на-
укових, науково-педагогічних і педагогіч-
них працівників високого рівня у закладах 
вищої освіти, наукових та науково-дослід-
них установах

МОН
Національна академія наук 
(за згодою)

з 2024 року діє гнучка система під-
тримки талановитої мо-
лоді, фахівців, зокрема з 
тимчасово окупованої те-
риторії Автономної Рес-
публіки Крим та м. Се-
вастополя

38. Організація щорічного всеукраїнського учнів-
ського конкурсу з історії та культури Авто-
номної Республіки Крим та м. Севастополя

МОН
Мінреінтеграції

жовтень 2023 р. конкурс щороку прово-
диться, кількість учасни-
ків та рівень конкуренції 
збільшується

39. Організація щорічних учнівських і студент-
ських олімпіад з кримськотатарської мови 
та літератури

—»— —»— олімпіади щороку про-
водяться, кількість учас-
ників та рівень конкурен-
ції збільшується. Украї-
на є центром проведен-
ня міжнародних олім-
піад з кримськотатар-
ської мови

40. Забезпечення інтеграції фахових інституцій 
до міжнародної мережі, яка опікується про-
блематикою загрози зникнення мов, забез-
печення участі українських фахівців у міжна-
родних проектах, наукових форумах, інших 
форматах міжнародної співпраці, вивчен-
ня та адаптація міжнародного досвіду збере-
ження, відновлення та розвитку мов, що пе-
ребувають під загрозою зникнення

МКІП
ДЕСС
МЗС
МОН
Національна академія наук 
(за згодою)

постійно фахові інституції належ-
но інтегровані до між-
народної мережі, Украї-
на достойно представле-
на на відповідних захо-
дах, корисний міжнарод-
ний досвід вивчається 
та у разі потреби адап-
тується

Формування цілісного культурно-інформаційного простору кримськотатарської мови
Всебічний розвиток медіа кримськотатарською мовою

41. Забезпечення підтримки засобів масової ін-
формації представницького органу крим-
ськотатарського народу, які здійснюють 
мовлення кримськотатарською мовою відпо-
відно до законодавства

МКІП
Держкомтелерадіо
Мінреінтеграції

—»— у разі створення засо-
би масової інформації 
представницького органу 
кримськотатарського на-
роду отримують підтрим-
ку від держави в установ-
леному порядку

42. Розроблення та подання в установленому 
порядку проектів нормативно-правових актів 
для забезпечення інституційної підтримки ін-
ших засобів масової інформації, у яких біль-
ше 50 відсотків контенту поширюється крим-
ськотатарською мовою

Мінреінтеграції
МКІП

—»— розроблена та запрова-
джена відповідна нор-
мативно-правова база; 
кримськотатарська мо-
ва стабільно представле-
на в медіа

43. Підтримка виробництва та поширення кон-
тенту кримськотатарською мовою

Мінреінтеграції
МКІП
Держкіно
Український культурний 
фонд (за згодою)

постійно аудиторія має доступ до 
якісних та різноманітних 
продуктів кримськота-
тарською мовою

Висока динаміка культурно-мистецького процесу з використанням кримськотатарської мови
44. Впровадження спеціальної грантової під-

тримки культурно-просвітніх ініціатив в меж-
ах програми «Культура.Регіони»

МКІП
Український культурний 
фонд (за згодою)

2022 рік впроваджено програ-
му «Культура. Регіони» 
ЛОТ 3 «Культура Кри-
му» з підтримки культур-
но-просвітніх проектів на 
суму не менше 10 млн. 
гривень

45. Підтримка створення та дублювання крим-
ськотатарською мовою ігрових, анімацій-
них та документальних фільмів, соціаль-
ної реклами

Держкіно
МКІП

постійно постійно зростає кіль-
кість фільмів, соціальної 
реклами кримськотатар-
ською мовою

46. Підтримка створення оригінальних творів та 
перекладів літератури різних жанрів, літера-
турних конкурсів кримськотатарською мо-
вою, зокрема підтримка літературного фес-
тивалю «Кримський інжир»

МКІП
Український інститут книги 
(за згодою)
Державне підприємство 
«Кримський дім» (за зго-
дою)

—»— кількість назв та накла-
ди оригінальних та пе-
рекладних творів крим-
ськотатарською мовою 
збільшуються.
Зростає кількість авто-
рів, які пишуть крим-
ськотатарською мовою.
Видання кримськота-
тарською мовою вклю-
чаються до українських 
стендів на міжнародних 
книжкових заходах. Фес-
тиваль «Кримський ін-
жир» проводиться щоро-
ку за державної підтрим-
ки, його аудиторія збіль-
шується 

Розширення сфери функціонування кримськотатарської мови
47. Сприяння збільшенню присутності крим-

ськотатарської мови на міжнародних техно-
логічних, освітніх і комунікаційних платфор-
мах (Google Translate, Duolingo тощо)

Мінреінтеграції
Мінцифри
МОН
МЗС

постійно кримськотатарська мова 
інтегрується до усіх тех-
нологічних платформ, де 
є потреба

48. Підтримка проектів з розвитку кримськота-
тарської Вікіпедії, зокрема проведення тема-
тичних марафонів, тематичних інформацій-
них кампаній та просвітницьких заходів

Мінреінтеграції
МКІП
МЗС

—»— інтерфейс Вікіпедії пе-
рекладено кримсько-
татарською мовою на 
90 відсотків. Створено 
обов’язкові статті (1 тис.) 
та не менше 10 тис. най-
більш універсальних ста-
тей. Кримська та крим-
ськотатарська тематика в 
українській та кримсько-
татарській версіях Вікіпе-
дії синхронізовані та по-
дані на високому якісно-
му рівні

49. Запровадження версії офіційних веб-сайтів 
органів державної влади, державних уста-
нов та організацій, які у межах своїх повно-
важень опікуються проблематикою тимча-
сово окупованої території Автономної Респу-
бліки Крим та м. Севастополя, кримськота-
тарською мовою

Мінреінтеграції
інші заінтересовані органи

до 2032 року версію веб-сайтів за-
пущено

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження, вне-

сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за об-
винуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 02 лютого 2021 року по-
становлено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинувачен-
ням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин України, 26.06.1975 року народження, уро-
дженець м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  проживання: 
вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке 
відбудеться 22 березня 2022 року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (міс-
то Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, громадянин 
України, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жовті Води, Дніпропетровської області, зареєстрова-
ний та останнє відоме місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті Води, Дніпропетров-
ська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 22 березня 2022 року о 16 годині  
30 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон  
+380-44-585-59-51), головуючий суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.


