
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

16 грудня 2019 року № 539 

 

ЗМІНИ 

до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів  

1. У назві слова «місцевих бюджетів» замінити словами «місцевого 

бюджету»; 

у графі «КФК, що відповідає цьому коду» абревіатуру «КФК» замінити 

абревіатурою «КФКВК»; 

примітку викласти в такій редакції: 

«1 Будівництво – будівництво, реконструкція і реставрація, капітальний 

ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 

рахунок власних коштів місцевих бюджетів.». 

2. Позиції: 

« 

1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами 

0921 

1030 Надання загальної середньої освіти вечірніми 

(змінними) школами 

0921 

1040 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними 

школами-інтернатами 

0922 

1050 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

школами-інтернатами для дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

0922 

1070 Надання загальної середньої освіти спеціальними 

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та 

іншими навчальними закладами для дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового 

0922 
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розвитку 

1080 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим 

вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої 

підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної 

культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою 

військово-фізичною підготовкою 

0922 

1090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

0960 

1100 Надання спеціальної освіти школами естетичного 

виховання (музичними, художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими) 

0960 

1110 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 

іншими закладами освіти 

0930 

1120 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами  

I – II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, 

училищами) 

0941 

1130 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами  

III – IV рівнів акредитації (університетами, академіями, 

інститутами) 

0942 

1150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 0990 

 

7362 Виконання інвестиційних проектів в рамках формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

0490 

9340 Субвенція з місцевого бюджету на модернізацію та 

оновлення матеріально-технічної бази професійно-

технічних навчальних закладів за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

0180 

9520 Субвенція з місцевого бюджету на формування 

інфраструктури об'єднаних територіальних громад за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

0180 

» 

викласти в такій редакції: 

« 

1020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

0921 



3 

 

підрозділами (відділеннями, групами)) 

1030 Надання загальної середньої освіти спеціальними 

закладами загальної середньої освіти для дітей, які 

потребують корекції фізичного та/або розумового 

розвитку 

0922 

1040 Надання загальної середньої освіти санаторними 

закладами загальної середньої освіти з відповідним 

профілем для дітей, які потребують тривалого лікування 

0922 

1050 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 

закладами загальної середньої освіти 

0922 

1070 Надання загальної середньої освіти навчально-

реабілітаційними центрами для дітей з особливими 

освітніми потребами, зумовленими складними 

порушеннями розвитку 

0922 

1080 Надання загальної середньої освіти міжшкільними 

ресурсними центрами 

0921 

1090 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

0960 

1100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 0960 

1110 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти 

0930 

1120 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти 0941 

1130 Підготовка кадрів закладами вищої освіти 0942 

1150 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 0990 

7362 Виконання інвестиційних проектів в рамках підтримки 

розвитку об’єднаних територіальних громад 

0490 

9340 Субвенція з місцевого бюджету на створення навчально-

практичних центрів сучасної професійної (професійно-

технічної) освіти за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

0180 

9520 Субвенція з місцевого бюджету  на підтримку розвитку 

об’єднаних територіальних громад за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

0180 

». 
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3. Позиції: 

« 

8350 Здійснення природоохоронних заходів на об'єктах 

комунальної власності за рахунок субвенції з державного 

бюджету 

0540 

9360 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

0180 

9370 Субвенція з місцевого бюджету на створення та ремонт 

існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх 

навчальних закладах усіх ступенів за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

0180 

9430 Субвенція з місцевого бюджету на придбання витратних 

матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських 

засобів для інгаляційної анестезії за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

0180 

9440 Субвенція з місцевого бюджету на придбання 

медикаментів та виробів медичного призначення для 

забезпечення швидкої медичної допомоги за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

0180 

9460 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування 

вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

0180 

9640 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів на об’єктах комунальної 

власності за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

0180 

                                                                                                                             » 

виключити. 

4. Доповнити позиціями такого змісту: 

« 

9360 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми 

«Спроможна школа для кращих результатів» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

0180 
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9370 Субвенція з місцевого бюджету на покращення 

соціального захисту окремих категорій педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

0180 

9430 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

0180 

». 

 

 

В. о. директора Департаменту 

місцевих бюджетів                                  Олена МАЧУЛЬНА 


