
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 3 травня 2022 р. № 520 

Київ 

Про внесення змін до Порядку виконання повноважень 

Державною казначейською службою в особливому 

режимі в умовах воєнного стану 

Кабінет Міністрів України по с т а но в л яє : 

Внести до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в 

особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 48, ст. 

2974; 2022 р., № 25, ст. 1275; № 25, ст. 1294; № 25, ст. 1323), - із змінами, внесеними 

постановами Кабінету Міністрів України від 17 березня 2022 р. № 308, від 19 березня 2022 

р. № 322, від 21 березня 2022 р. № 346, від 29 березня 2022 р. № 381, від 9 квітня 2022 р. № 

420 та від 19 квітня 2022 р. № 469, зміни, що додаються. 

Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 67  

 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 травня 2022 р. № 520 

ЗМІНИ, 

що вносяться до Порядку виконання повноважень 

Державною казначейською службою в особливому 

режимі в умовах воєнного стану 

1. Пункт 13 після слів “тимчасово не здійснюють” доповнити словами “або здійснюють 

не в повному обсязі”. 

2. В абзаці першому пункту 17 слова “на території, на якій введено воєнний стан” 

замінити словами “у населених пунктах на тимчасово неконтрольованій території”.  
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3. В абзаці третьому підпункту 1 пункту 18: 

після слів “оплату енергосервісу;” доповнити словами “на забезпечення, організацію та 

виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами; придбання предметів, 

призначених для відзначення та нагородження; закупівлю санітарно-гігієнічних товарів та 

поліетиленової продукції для пакування відходів; оплату послуг із страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземного транспорту, водіїв відповідно до 

законодавства;”; 

після слів “середньострокові зобов’язання у сфері охорони здоров’я;” доповнити 

словами “на закупівлю та монтаж медичного обладнання згідно з переліком, затвердженим 

МОЗ, систем постачання медичного кисню; на оплату послуг та відшкодування витрат 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу; на оплату товарів, робіт та 

послуг, що закуповуються під час реалізації проектів, виконання програм допомоги, які 

підтримуються Європейським Союзом, урядами іноземних держав, іноземними 

фінансовими та донорськими установами і міжнародними фінансовими організаціями, в 

тому числі на умовах співфінансування;”. 

4. У підпункті 2 пункту 19: 

в абзаці другому: 

після слів “інші захищені видатки;” доповнити словами “забезпечення осіб з 

інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного 

призначення для індивідуального користування, послугами з їх ремонту і технічного 

обслуговування; одноразову натуральну допомогу “пакунок малюка”; оплату послуг з 

оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих 

оздоровчих таборах державних підприємств “Міжнародний дитячий центр “Артек”, 

“Український дитячий центр “Молода гвардія” і в дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких 

розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських); оплату послуг з охорони 

території та об’єктів державних підприємств “Міжнародний дитячий центр “Артек” і 

“Український дитячий центр “Молода гвардія” та фінансову підтримку цих дитячих 

закладів; оплату соціальних послуг/компенсацію вартості соціальних послуг надавачам 

соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом 

соціального замовлення;”; 

слова “експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування 

відповідно до встановленого мобілізаційного завдання (замовлення)” замінити словами 

“експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного 

значення відповідно до встановленого мобілізаційного завдання (замовлення); аварійні, 

відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах відповідно до переліків, затверджених обласними військовими адміністраціями на 

період дії воєнного стану з урахуванням пропозицій Міноборони, ДСНС, 

Держприкордонслужби та сільських, селищних, міських голів”; 

після слів “дітей, позбавлених батьківського піклування;” доповнити словами 

“закупівлю та монтаж медичного обладнання згідно з переліком, затвердженим МОЗ, 

систем постачання медичного кисню;”; 

після слів “оплату (відшкодування) коштів за отримання доступу до інформації з баз 

даних, реєстрів іноземних держав;” доповнити словами “оплату товарів, робіт та послуг, що 

закуповуються під час реалізації проектів, виконання програм допомоги, які підтримуються 

Європейським Союзом, урядами іноземних держав, іноземними фінансовими та 

донорськими установами і міжнародними фінансовими організаціями, в тому числі на 
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умовах співфінансування; надання фінансової державної підтримки Фондом розвитку 

підприємництва суб’єктам підприємництва на компенсацію відсотків за кредитами та 

винагороди за договорами фінансового лізингу, а також фізичним особам - позичальникам 

на здешевлення вартості іпотечних кредитів;”; 

в абзаці третьому: 

слова “експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування 

відповідно до встановленого мобілізаційного завдання (замовлення)” замінити слова 

“експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного 

значення відповідно до встановленого мобілізаційного завдання (замовлення); аварійні, 

відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах відповідно до переліків, затверджених обласними військовими адміністраціями на 

період дії воєнного стану з урахуванням пропозицій Міноборони, ДСНС, 

Держприкордонслужби та сільських, селищних, міських голів”; 

слова “закупівлю та монтаж кисневого обладнання, систем медичного кисню,” 

замінити словами “закупівлю та монтаж медичного обладнання згідно з переліком, 

затвердженим МОЗ, систем постачання медичного кисню,”;  

після слів “видатки за рахунок коштів резервного фонду бюджету;” доповнити словами 

“оплату товарів, робіт та послуг, що закуповуються під час реалізації проектів, виконання 

програм допомоги, які підтримуються Європейським Союзом, урядами іноземних держав, 

іноземними фінансовими та донорськими установами і міжнародними фінансовими 

організаціями, в тому числі на умовах співфінансування; надання фінансової державної 

підтримки Фондом розвитку підприємництва суб’єктам підприємництва на компенсацію 

відсотків за кредитами та винагороди за договорами фінансового лізингу, а також фізичним 

особам - позичальникам на здешевлення вартості іпотечних кредитів;”;  

в абзаці четвертому слова “з казначейських небюджетних рахунків інших клієнтів” 

замінити словами і цифрами “з небюджетних рахунків Фонду розвитку підприємництва за 

напрямами, визначеними підпунктами 1 та 3 пункту 5 Порядку використання коштів 

державного бюджету, передбачених для забезпечення функціонування Фонду розвитку 

підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 

р. № 29 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 159); Державної спеціалізованої 

фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”.  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/29-2020-%D0%BF#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/29-2020-%D0%BF#n37

