
 

 

ВПЛИВ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ  
НА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 
24 лютого 2022 року о 5-00 Президент РФ оголосив Україні війну. 24 лютого 2022 
року Законом України «Про затвердження Указу Президента України № 64/2022 
«Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-IX на всій території України із 
05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року запроваджено воєнний стан строком на 
30 діб.  
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 
воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в 
окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки 
державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає 
надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, 
військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, 
необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення 
національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності 
України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, 
обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних 
інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. 
Відповідно до п.2 вищеназваного Указу Президента України № 64/2022, органам 
місцевого самоврядування наказано запроваджувати та здійснювати, 
передбачені в Законі України «Про правовий режим воєнного стану», заходи і 
повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки 
населення та інтересів держави. 
У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії 
правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і 
свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 
Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних 
інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення 
можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного 
стану, які передбачені ч.1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану» (п.3 вищеназваного Указу Президента України). 
Згідно із Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 «Про 
утворення військових адміністрацій», у всіх обласних центрах утворено 
обласні військові адміністрації (п.1 Указу) та районні військові адміністрації 
(п.2 Указу). Звертаємо Вашу увагу, що створення вищеназваних адміністрацій 
не позбавляє органи місцевого самоврядування їх повноважень. Однак 
якщо вони не будуть здійснювати свої повноваження, у тому числі внаслідок 
їх фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, 
або їх фактичного невиконання, то на виконання ч.3 ст.4 Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану» та ч.5 ст.78 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», повноваження таких місцевих рад достроково 
припиняються (з дня набрання чинності актом Президента України про 
утворення відповідних військових адміністрацій), а замість них Президентом 
України має бути утворено військові адміністрації населених пунктів чи 
територіальних громад. У такому випадку військову адміністрацію населеного 
пункту очолюватиме начальник, який призначається на посаду та звільняється з 
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посади Президентом України за пропозицією Генерального штабу Збройних Сил 
України або відповідної обласної військової адміністрації. Структуру і штатний 
розпис військових адміністрацій населених пунктів затверджує 
Головнокомандувач Збройних Сил України за поданням начальника відповідної 
військової адміністрації. 
Відповідно до ч.1 ст.8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 
військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх 
утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах 
тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а 
також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом 
Президента України про введення воєнного стану, наступні заходи правового 
режиму воєнного стану: 

1) встановлювати (посилювати) охорону об’єктів державного значення, 
об’єктів державного значення національної транспортної системи України 
та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, і вводити 
особливий режим їх роботи; 

2) запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених 
до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності 
населення і не заброньованих за підприємствами, установами та 
організаціями на період дії воєнного стану з метою виконання робіт, що 
мають оборонний характер, та залучати їх в умовах воєнного стану до 
суспільно корисних робіт, що виконуються для задоволення потреб 
Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних 
органів і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування 
національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності 
населення і не потребують, як правило, спеціальної професійної 
підготовки осіб. «Порядок залучення працездатних осіб до суспільно 
корисних робіт в умовах воєнного стану» затверджено постановою КМУ від 
13 липня 2011 р. № 753; 

3) використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і 
організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим 
їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов 
праці відповідно до законодавства про працю; 

4) примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній 
власності, вилучати майно державних підприємств, державних 
господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму 
воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це 
відповідні документи встановленого зразка; 

5) запроваджувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, 
комендантську годину (заборону перебування у певний період доби на 
вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток 
і посвідчень), а також встановлювати спеціальний режим 
світломаскування; 

6) відповідно до «Порядку встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, 
обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без 
громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих 
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її місцевостях, де введено воєнний стан», затвердженого постановою КМУ 
від 29 грудня 2021 р. № 1455, встановлювати особливий режим в’їзду і 
виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без 
громадянства, а також рух транспортних засобів; 

7) згідно із «Порядком перевірки документів в осіб, огляду речей, 
транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла 
громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану», 
затвердженим постановою КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1456 перевіряти 
документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних 
засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за 
винятком обмежень, встановлених Конституцією України; 

8) забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, 
інших масових заходів; 

9) порушувати у порядку, визначеному Конституцією та законами України, 
питання про заборону діяльності політичних партій, громадських 
об’єднань, якщо вона спрямована на ліквідацію незалежності України, 
зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення 
суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, 
незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на 
розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на 
права і свободи людини, здоров’я населення; 

10)  встановлювати у порядку, визначеному КМУ, заборону або обмеження на 
вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє 
воєнний стан; 

11)  регулювати у порядку, визначеному КМУ, роботу постачальників 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг, поліграфічних 
підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших 
підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової 
інформації, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні 
центри та друкарні для військових потреб і проведення роз’яснювальної 
роботи серед військ і населення; забороняти роботу приймально-
передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та 
передачу інформації через комп’ютерні мережі; 

12)  у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму 
воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій усіх форм 
власності, окремих громадян електронне комунікаційне обладнання, 
телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп’ютери, а також у разі потреби інші 
технічні засоби зв’язку; 

13)  забороняти, відповідно до «Порядку заборони торгівлі зброєю, 
сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними 
напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, в умовах 
правового режиму воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях», 
затвердженому постановою КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1457, торгівлю 
зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також 
алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі; 

14)  встановлювати особливий режим у сфері виробництва та реалізації 
лікарських засобів, які мають у своєму складі наркотичні засоби, 
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психотропні речовини та прекурсори, інші сильнодіючі речовини, перелік 
яких визначається Кабінетом Міністрів України; 

15)  вилучати у підприємств, установ і організацій навчальну та бойову техніку, 
вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні 
речовини; 

16)  забороняти громадянам, які перебувають на військовому або 
спеціальному обліку у Міністерстві оборони України, Службі безпеки 
України чи Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце 
проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара або 
керівника відповідного органу Служби безпеки України чи Служби 
зовнішньої розвідки України; обмежувати проходження альтернативної 
(невійськової) служби; 

17)  встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну 
повинність з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і 
начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби 
цивільного захисту, евакуйованого населення та розміщення військових 
частин, підрозділів і установ; 

18)  встановлювати порядок використання фонду захисних споруд цивільного 
захисту; 

19)  проводити евакуацію населення, якщо виникає загроза його життю або 
здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає 
загроза їх пошкодження або знищення, згідно з переліком, що 
затверджується Кабінетом Міністрів України; 

20)  запроваджувати у разі необхідності у порядку, визначеному КМУ, 
нормоване забезпечення населення основними продовольчими і 
непродовольчими товарами; 

21)  вживати додаткових заходів щодо посилення охорони державної 
таємниці; 

22)  інтернувати (примусово оселяти) громадян іноземної держави, яка 
загрожує нападом чи здійснює агресію проти України; 

23)  здійснювати у порядку, визначеному КМУ, обов’язкову евакуацію 
затриманих осіб, що перебувають в ізоляторах тимчасового тримання; 
підозрюваних, обвинувачених осіб, щодо яких застосовано запобіжний 
захід - тримання під вартою, що перебувають в слідчих ізоляторах; 
етапування засуджених осіб, які відбувають такі покарання, як арешт, 
обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічне ув’язнення, 
з установ виконання покарань, розташованих у місцевостях, наближених 
до районів, де ведуться бойові дії, до відповідних установ, які розташовані 
в безпечній місцевості. 

 
На виконання п.6 вищеназваного Указу Президента України № 64/2022, органи 
місцевого самоврядування повинні утворити ради оборони та забезпечити 
сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні 
заходів правового режиму воєнного стану. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 
СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

Ключові рекомендації та особливості: 

1) рішенням сільської, селищної, міської ради терміново збільшити обсяг 
резервного фонду, спрямувавши до нього, у першу чергу, вільний 
залишок коштів, або шляхом перенаправлення інших видатків; 

2) в умовах воєнного стану органи місцевого самоврядування мають 
повноваження збільшувати  резервний фонд до необхідного обсягу (понад 
1% видатків загального фонду); 

3) у разі потреби виконавчий комітет місцевої ради може скоротити термін 
розгляду звернення, підготовки та прийняття рішення про виділення 
коштів з резервного фонду бюджету; 

4) рекомендуємо обмежити непершочергові видатки; 

5) в умовах воєнного стану можна не дотримуватися вимог статті 55 
Бюджетного кодексу України (щодо захищених статей бюджету); 

6) можна дистанційно проводити засідання місцевих рад, виконавчих 
комітетів та депутатських комісій. Якщо у регламенті ради відсутній 
порядок проведення дистанційних засідань, то такий порядок може 
визначатися сільським, селищним, міським головою (чи особою, що 
виконує ці повноваження або головує на засіданні місцевої ради). 

 

ДЕТАЛЬНІШЕ: 

Відповідно до частини першої пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні 
положення» Бюджетного кодексу України, в умовах воєнного стану не 
застосовуються наступні його норми:  

- частина третя статті 24 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої 
резервний фонд бюджету не може перевищувати одного відсотка обсягу 
видатків загального фонду відповідного бюджету. Тобто в умовах 
воєнного стану резервний фонд бюджету не обмежений обсягом 
видатків загального фонду відповідного бюджету. Порядок 
використання коштів резервного фонду бюджету затверджено 
постановою КМУ від 29 березня 2002 р. № 415. 

- частина третя статті 27 Бюджетного кодексу України: «Закони України або 
їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують 
надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і 
приймаються не пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться 
в дію не раніше початку планового бюджетного періоду  після 15 липня 
року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку 
бюджетного періоду, що настає за плановим; 
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- стаття 55 Бюджетного кодексу України, згідно із якою захищеними 
видатками бюджету визнаються видатки загального фонду бюджету, 
обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених 
бюджетних призначень. Захищеними видатками бюджету визначаються 
видатки загального фонду на: оплату праці працівників бюджетних 
установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та 
перев'язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв; обслуговування державного 
(місцевого) боргу; соціальне забезпечення; поточні трансферти місцевим 
бюджетам; підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої 
освіти; забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 
реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального 
користування; наукову і науково-технічну діяльність; компенсацію 
процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за 
кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи 
придбання житла; здійснення розвідувальної діяльності; оплату послуг з 
охорони державних (комунальних) закладів культури; оплату 
енергосервісу; виплати за державними деривативами; програму 
державних гарантій медичного обслуговування населення; 
середньострокові зобов’язання у сфері охорони здоров’я. 

 

Таким чином, в умовах воєнного стану органи місцевого 
самоврядування мають повноваження збільшувати  резервний фонд до 
необхідного обсягу (понад 1% видатків загального фонду) та не 
дотримуватися вимог  статті 55 щодо захищених статей бюджету. 

 

Порядок використання резервного фонду визначено постановою Кабінету 
Міністрів України № 415. Розподіл резервного фонду проводиться за рішенням 
виконавчого комітету відповідної ради за зверненням підприємств, організацій. 
Тобто приймати внутрішні НПА (порядок використання коштів, вносити зміни до 
місцевих та бюджетних програм тощо) немає необхідності. 

Кошти із резервного фонду бюджету місцевого самоврядування суб'єктам 
господарської діяльності недержавної форми власності або суб'єктам 
господарської діяльності, у статутному фонді яких корпоративні права держави 
становлять менше ніж 51 відсоток, виділяються через головних розпорядників 
бюджетних коштів лише на умовах повернення. 

Звернення про виділення коштів з резервного фонду місцевого бюджету 
подаються підприємствами, установами, організаціями (далі – заявниками) до 
виконавчого комітету місцевої ради. У зверненні зазначається: 

- напрям використання коштів резервного фонду бюджету; 

- головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонується виділити 

кошти з резервного фонду бюджету (у разі необхідності); 

- обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду 

бюджету, в тому числі на умовах повернення; 
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- підстави для здійснення заходів за рахунок бюджету; 

- інформація про можливість (неможливість) фінансування зазначених 

заходів за рахунок інших джерел та наслідки у разі, коли кошти з 

резервного фонду не будуть виділені. 

До звернення обов'язково додаються (відповідно до п.15 «Порядку 
використання коштів резервного фонду бюджету», затвердженого постановою 
КМУ №415): 

- розрахунки обсягу коштів з резервного фонду бюджету; 

- перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

- інша інформація, що підтверджує необхідність виділення коштів з 

резервного фонду бюджету. 

Заявники несуть відповідальність за правильність та достовірність поданих 
матеріалів, розрахунків, обґрунтувань в установленому законом порядку. 

Виконавчий комітет відповідної ради не пізніше ніж у триденний термін з дня 
отримання звернення дає доручення місцевому фінансовому органу для 
розгляду звернення та підготовки пропозицій для прийняття рішення про 
виділення коштів з резервного фонду бюджету. До виконання доручення в разі 
необхідності можуть залучатися інші заінтересовані органи виконавчої влади. 

Місцевий фінансовий орган розглядає звернення та додані до нього 
матеріали, готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з резервного фонду 
бюджету, можливості здійснення відповідних заходів за рахунок інших джерел, 
можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду бюджету та 
надсилає їх у тижневий термін головному розпоряднику, що здійснюватиме 
видатки.  

Умови повернення до відповідного бюджету коштів, виділених з резервного 
фонду бюджету, зокрема строки та поетапний графік, визначаються у договорі, 
укладеному між головним розпорядником бюджетних коштів та розпорядником 
бюджетних коштів нижчого рівня або їх одержувачем. 

Місцевий фінансовий орган під час визначення бюджетної програми з 
резервного фонду бюджету закріплює за нею код програмної та функціональної 
класифікації видатків і кредитування бюджету відповідно до напряму 
використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого зазначеним 
рішенням, і вносить в установленому порядку зміни до розпису бюджету. 

Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання довідки про 
внесення змін до розпису бюджету вносить зміни до кошторисів та планів 
асигнувань у порядку, встановленому для затвердження цих документів. 

У разі потреби виконавчий орган відповідної ради може скоротити 
термін розгляду звернення, підготовки та прийняття рішення про виділення 
коштів з резервного фонду бюджету. 

Нагадуємо, що в період карантину, установленого постановою Кабінетом 
Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 з метою запобігання поширенню 
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на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), пленарні засідання 
місцевих рад, засідання виконавчих комітетів сільських, селищних, міських 
рад, постійних депутатських комісій можуть проводитися в режимі 
відеоконференції або аудіоконференції (тобто дистанційно), відповідно до 
пункту 11-1 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні». У разі відсутності у регламенті ради, 
виконавчого комітету ради, положенні про постійні комісії порядку проведення 
дистанційних засідань, такий порядок визначається сільським, селищним, 
міським головою, а у випадках, передбачених цим Законом, особою, яка 
виконує ці повноваження чи головує на засіданні колегіального органу, до 
внесення змін у відповідний регламент чи положення. 

 
ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕРЖАВНОЮ КАЗНАЧЕЙСЬКОЮ СЛУЖБОЮ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАН 
 

Постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590 
затверджено «Порядок виконання повноважень Державною казначейською 
службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (далі – Порядок).  

Відповідно до цього п.11 Порядку, усі доходи загального фонду місцевих 
бюджетів населених пунктів, що перебувають на територіях, на яких введено 
воєнний стан, спрямовуються головними управліннями Казначейства в 
особливому режимі на погашення позик, наданих на покриття тимчасових 
касових розривів місцевих бюджетів (за наявності заборгованості за такими 
позиками) та обслуговування місцевого боргу. 

Кошти загального фонду (після погашення заборгованості за позиками, 
наданими на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів) та 
спеціального фонду місцевих бюджетів акумулюються та обліковуються на 
відповідних аналітичних рахунках у Казначействі. 

У разі припинення діяльності органів місцевого самоврядування залишки 
коштів місцевих бюджетів тимчасово, до скасування воєнного стану, 
зберігаються на рахунках таких місцевих бюджетів, відкритих у Казначействі, до 
прийняття рішення щодо їх спрямування та використання. 

Згідно із п.15 Порядку, клієнти, які у зв’язку із введенням воєнного стану 
переміщені в населений пункт, на території якого органи державної влади 
здійснюють свої повноваження, звертаються до відповідного органу 
Казначейства, який працює у штатному режимі, щодо розрахунково-касового 
обслуговування. 

Внесення відповідних змін до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних 
коштів і одержувачів бюджетних коштів, мережі розпорядників та одержувачів 
бюджетних коштів, відкриття рахунків, облік планових показників, реєстрація 
бюджетних зобов’язань та проведення платежів таких клієнтів здійснюються в 
установленому законодавством порядку. 

Органи Казначейства забезпечують розрахунково-касове обслуговування 
розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів у централізованому порядку в 
разі прийняття головним розпорядником бюджетних коштів відповідного рішення. 

Головні розпорядники бюджетних коштів можуть звертатися до Казначейства 
щодо припинення здійснення видатків з рахунків розпорядників (одержувачів) 
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бюджетних коштів, які включені до їх мережі та розташовані на території, на якій 
введено воєнний стан. 

Казначейство негайно вживає заходів до припинення здійснення видатків 
відповідних розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів. 

У разі виконання повноважень Казначейством в особливому режимі відкриття 
асигнувань із загального фонду державного бюджету за видатками та наданням 
кредитів здійснюється в установленому законодавством порядку в такій 
черговості: 

- на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового 
режиму воєнного стану, а також головних розпорядників бюджетних коштів, 
залучених до вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням 
заходів правового режиму воєнного стану; на оплату праці працівників 
бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; на обслуговування 
державного та гарантованого державою боргу, виконання гарантійних 
зобов’язань, виплати за державними деривативами; на соціальне забезпечення; 
на поточні трансферти місцевим бюджетам; на придбання медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів; на забезпечення продуктами харчування; на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв; на підготовку кадрів закладами 
фахової передвищої та вищої освіти; на забезпечення осіб з інвалідністю 
технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення 
для індивідуального користування; на наукову і науково-технічну діяльність; 
роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми 
зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на 
екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар’єрних функцій зони 
відчуження; на компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим 
фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво 
(реконструкцію) чи придбання житла; на заходи, пов’язані з обороноздатністю 
держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного 
бюджету; на здійснення розвідувальної діяльності; оплату послуг з охорони 
державних (комунальних) закладів культури; оплату енергосервісу; на програму 
державних гарантій медичного обслуговування населення; середньострокові 
зобов’язання у сфері охорони здоров’я; 

- за іншими видатками та наданням кредитів. 
Виконання розпоряджень про виділення коштів загального фонду місцевих 

бюджетів під час виконання органами Казначейства повноважень в особливому 
режимі здійснюється в установленому законодавством порядку. 

Казначейство та органи Казначейства здійснюють платежі за 
дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного 
казначейського рахунка в такій черговості: 

1) за видатками на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів 
правового режиму воєнного стану, а також розпорядників (одержувачів) 
бюджетних коштів, залучених до вирішення завдань, пов’язаних із 
запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану; 

2) за видатками загального фонду державного та місцевих бюджетів на 
оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; 
витрати на погашення та обслуговування державного та місцевого боргу, 
гарантованого державою боргу, виконання гарантійних зобов’язань, виплати за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/886-17#n25
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державними деривативами; видатки державного бюджету на фінансове 
забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за 
пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України; витрати 
Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування; витрати на покриття тимчасових касових розривів 
Пенсійного фонду України; видатки загального фонду державного та місцевих 
бюджетів на соціальне забезпечення, придбання медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; реалізацію 
програм державних гарантій медичного обслуговування населення; оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв; поточні трансферти місцевим бюджетам; 
інші захищені видатки; дослідження і розробки, окремі заходи з виконання 
державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти 
підприємствам, установам та організаціям у частині оплати праці з 
нарахуваннями, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, 
забезпечення продуктами харчування, стипендій, оплати комунальних послуг та 
енергоносіїв; придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання для учнів 
з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; забезпечення 
пально-мастильними матеріалами протипожежної та аварійно-рятувальної 
техніки, забезпечення роботи спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної 
медичної допомоги (забезпечення пально-мастильними матеріалами, запасними 
частинами, послугами зв’язку); видатки за рахунок коштів резервного фонду 
бюджету; видатки спеціального фонду державного та місцевих бюджетів на 
оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, 
соціальне забезпечення, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання 
медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами 
харчування; 

3) за іншими видатками та наданням кредитів. 
В особливому режимі розрахунково-касове обслуговування 

розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, залучених до вирішення 
завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового 
режиму воєнного стану, здійснюється Казначейством та органами 
Казначейства з урахуванням таких особливостей: 

- для здійснення видатків до Казначейства або органу Казначейства 
надається картка із зразками підписів та відбитка печатки розпорядника 
(одержувача) бюджетних коштів, залученого до вирішення завдань, 
пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму 
воєнного стану, затверджена її керівником, та копії наказів про надання 
права першого та другого підписів. У разі відсутності особи, яка має право 
другого підпису, платежі здійснюються за наявності першого підпису; 

- реєстрація бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань та 
проведення платежів здійснюються в установленому законодавством 
порядку. Підтвердними документами для реєстрації бюджетних 
зобов’язань на заходи спеціального призначення можуть бути договори 
та/або рахунки-фактури / накладні / акти виконаних робіт (наданих послуг) 
/ тощо. Казначейство або орган Казначейства протягом одного 
операційного дня опрацьовує надані документи та здійснює платежі з 
рахунків розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, залучених до 



 

 

вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів 
правового режиму воєнного стану; 

- у разі наявності виконавчого документа про безспірне списання коштів з 
рахунків розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, залучених до 
вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів 
правового режиму воєнного стану, зупинення операцій на таких рахунках 
не застосовується до скасування воєнного стану; 

- зупинення операцій з бюджетними коштами за порушення бюджетного 
законодавства до скасування воєнного стану не застосовується до 
розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, залучених до вирішення 
завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового 
режиму воєнного стану, про що органи Казначейства інформують органи, 
які прийняли розпорядження про зупинення операцій з бюджетними 
коштами, та Казначейство (у разі прийняття органами Казначейства 
розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами 
інформують відповідний орган Казначейства). 

Реєстрація розпоряджень про зупинення операцій з бюджетними коштами 
здійснюється в установленому законодавством порядку. 

У разі переміщення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів у зв’язку 
із службовою необхідністю його розрахунково-касове обслуговування може 
здійснюватися органом Казначейства за місцем дислокації. Такому органу 
Казначейства надається Казначейством доступ до бази даних Єдиного реєстру 
розпорядників бюджетних коштів і одержувачів бюджетних коштів, мережі, 
рахунків відповідного розпорядника (одержувача) бюджетних коштів. 

Перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим 
бюджетам здійснюється Казначейством в особливому режимі в установленому 
законодавством порядку. 

У разі введення воєнного стану перерахування міжбюджетних трансфертів з 
державного бюджету місцевим бюджетам населених пунктів на тимчасово 
неконтрольованій території Казначейством не здійснюється. 

Місцевим бюджетам, за рахунок коштів яких здійснюється фінансування 
установ і закладів, що розташовані у населених пунктах на тимчасово 
неконтрольованій території, Казначейство перераховує субвенції в обсягах, що 
зменшені на обсяг бюджетних призначень, передбачених для таких установ і 
закладів. Розподіл асигнувань (з урахуванням зменшених обсягів) за такими 
бюджетами подається Казначейству головним розпорядником відповідної 
субвенції, що надається з державного бюджету, за день до встановленого для їх 
перерахування строку. 

Неперераховані обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету 
місцевим бюджетам населених пунктів на тимчасово неконтрольованій території 
можуть перерозподілятися шляхом збільшення обсягу міжбюджетних 
трансфертів місцевим бюджетам населених пунктів, на територію яких 
переміщуються особи (споживачі гарантованих послуг) з населених пунктів на 
тимчасово неконтрольованій території. 

Перерахування реверсної дотації до державного бюджету з місцевих 
бюджетів територій, на яких введено воєнний стан, Казначейством не 
здійснюється. 



 

 

Казначейство веде облік обсягу реверсної дотації, не перерахованої до 
державного бюджету з місцевих бюджетів населених пунктів на тимчасово 
неконтрольованій території. 

 
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ В ОСОБЛИВОМУ 

РЕЖИМІ 
 

У разі неможливості подання звітності розпорядником (одержувачем) 
бюджетних коштів головний розпорядник бюджетних коштів до зведеної 
бюджетної та консолідованої фінансової звітності включає показники бюджетної 
та фінансової звітності таких розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, 
яка була подана ними за попередній звітний період. 


