
 
 

КАБІНЕТ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 19 травня 2021 р. № 468-р 
Київ 

 
Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій 

 

1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України 
затвердити: 

розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
(загальний фонд) між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами) згідно з 
додатком 1; 

розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
(загальний фонд) між місцевими бюджетами згідно з додатком 2. 

Перелік об’єктів і заходів, які фінансуються у 2021 році за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) згідно з 
додатком 2, формується та затверджується виконавчим комітетом Зіньківської 
міської ради (Полтавська область). 

2. Міністерству фінансів забезпечити погодження розподілів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими 
бюджетами, передбачених абзацами другим і третім пункту 1 цього 
розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 

 
         Прем’єр-міністр України                                          Д. ШМИГАЛЬ 
 

Інд. 67 

 



Додаток 1 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 19 травня 2021 р. № 468-р 

РОЗПОДІЛ 
у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів  

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) між місцевими 
 бюджетами за об’єктами (заходами) 

Код 
бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції,  
тис. гривень 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

    1 677 376,194 Усього, у тому числі: 
Запорізька область 

08100000000 Обласний бюджет 
Запорізької області 

5 000 Придбання медичного обладнання для КНП “Запорізька 
обласна клінічна дитяча лікарня” Запорізької обласної ради, 
проспект Соборний, 70, м. Запоріжжя, Запорізька область, 
69000. Стаціонарна рентгенографічна система загального 
призначення, цифрова (1 од) 

08100000000 Обласний бюджет 
Запорізької області 

3 000 Придбання медичного обладнання для урологічного 
відділення Комунального некомерційного підприємства 
“Запорізька обласна клінічна лікарня” Запорізької обласної 
ради (69600, м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10) 

08100000000 Обласний бюджет 
Запорізької області 

10 000 Придбання обладнання для підтримування фізіологічних 
функцій організму — апарату штучного кровообігу з 
роликовим насосом в комплекті з терморегулюючим 



Продовження додатка 1 2

Код 
бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції,  
тис. гривень 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

пристроєм і центробіжним насосом для комунального 
некомерційного підприємства “Запорізька обласна клінічна 
лікарня” Запорізької обласної ради, 69600, м. Запоріжжя, 
Оріхівське шосе, 10 

08100000000 Обласний бюджет 
Запорізької області 

3 845 Реконструкція будівлі їдальні інвентарний № 101310002 “Е” 
Комунального закладу “Запорізька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат № 1” Запорізької обласної 
ради, за адресою: 69096, вул. Котельнікова, 19, 
м. Запоріжжя з виготовленням відповідної проектної 
документації (проектно-кошторисної документації) 
(проектні роботи 220,0 тис. грн., вартість робіт 3625,0 
тис. грн.) 

08100000000 Обласний бюджет 
Запорізької області 

5 000 Реконструкція елементів благоустрою комплексу 
спортивних майданчиків Запорізького НВОК № 110 ЗМР ЗО 
по вул. Стешенка, 19, м. Запоріжжя, 69000 

08508000000 Бюджет Приморської 
міської територіальної 
громади 

5 585,51 Будівництво футбольного майданчика зі штучним 
покриттям по вул. Морська, 51 в м. Приморськ Запорізької 
області 

    
    
08521000000 Бюджет Гуляйпільської 

міської територіальної 
громади 

1 748,384 Реалізація проектів будівництва (нового будівництва, 
реконструкції, реставрації, капітального ремонту) об’єктів 
комунальної власності: Капітальний ремонт покрівлі 



Продовження додатка 1 3

Код 
бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції,  
тис. гривень 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

спортивного залу будівлі КЗ “Гуляйпільська ЗОШ  
І—ІІІ ступенів № 2” ГМР за адресою: вул. Вербова, 2, 
м. Гуляйполе, Запорізької області 

08537000000 Бюджет Михайлівської 
селищної територіальної 
громади 

531 Придбання медичного обладнання для КНП “Михайлівська 
багатопрофільна лікарня” Михайлівської селищної ради 
Михайлівського району Запорізької області, (72002, 
Запорізька обл., смт Михайлівка, пров. Лікарняний, 3) 

08547000000 Бюджет Пологівської 
міської територіальної 
громади 

740 Реалізація проектів будівництва об’єктів комунальної 
власності: “Реконструкція частини приміщень, 
розташованих на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі 
літери “Г-Д” КНП “Пологівська БЛІЛ” під відділення 
екстреної медичної допомоги за адресою: 70608, Запорізька 
обл., м. Пологи, вул. ім. Героя України Сацького В. А., 
6/вул. І. Чеберка, 90” 

08555000000 Бюджет Тернуватської 
селищної територіальної 
громади 

1 197,363 Реалізація проектів будівництва (нового будівництва, 
реконструкції, реставрації, капітального ремонту) об’єктів 
комунальної власності: Капітальний ремонт покрівлі будівлі 
комунальної власності розташованої по вул. Елеваторна 12 
смт Тернувате Новомиколаївського р-ну Запорізької області 

    
08558000000 Бюджет Василівської 

міської територіальної 
громади 

3 437,5 Придбання системи цифрової мамографії для Комунального 
некомерційного підприємства “Василівська 
багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування” 



Продовження додатка 1 4

Код 
бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції,  
тис. гривень 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Василівської міської ради Запорізької області, 
розташованого за адресою: 71600, Запорізька обл., 
Василівський р-н, м. Василівка, вул. Лікарняна, буд. 5 

08560000000 Бюджет 
Дніпрорудненської 
міської територіальної 
громади 

3 437,5 Придбання системи цифрової мамографії для Комунального 
некомерційного підприємства “Дніпрорудненська 
багатопрофільна міська лікарня” Дніпрорудненської міської 
ради Василівського району Запорізької області, 
розташованого за адресою: 71630, Запорізька обл., 
Василівський р-н, м. Дніпрорудне, вул. Зелена, буд. 2 

08561000000 Бюджет Енергодарської 
міської територіальної 
громади 

3 125 Придбання системи цифрової мамографії для Комунального 
некомерційного підприємства “Спеціалізована медико-
санітарна частина” Енергодарської міської ради Запорізької 
області, розташованого за адресою: 71503, Запорізька обл., 
м. Енергодар, вул. Будівельників, буд. 33 

08562000000 Бюджет Запорізької 
міської територіальної 
громади 

282,729 Будівництво зовнішнього освітлення Запорізького 
навчально-виховного комплексу “Барвінок” Запорізької 
міської ради Запорізької області, м. Запоріжжя, 
вул. Історична, 67а з виготовленням відповідної проектної 
документації (проектно-кошторисної документації), 
(проектні роботи 23,0 тис. грн., вартість робіт 
259,729 тис. грн.) 

08562000000 Бюджет Запорізької 
міської територіальної 
громади 

307 Будівництво зовнішнього освітлення Запорізького 
навчально-виховного комплексу № 67 Запорізької міської 
ради Запорізької області, м. Запоріжжя, вул. Радіаторна, 26 з 



Продовження додатка 1 5

Код 
бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції,  
тис. гривень 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

виготовленням відповідної проектної документації 
(проектно-кошторисної документації), (проектні роботи 
26,0 тис. грн., вартість робіт 281,0 тис. грн.) 

08562000000 Бюджет Запорізької 
міської територіальної 
громади 

256,8 Будівництво зовнішнього освітлення Запорізької 
загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів № 75 Запорізької 
міської ради Запорізької області, м. Запоріжжя, 
вул. Історична, 92, з виготовленням відповідної проектної 
документації (проектно-кошторисної документації) 
(проектні роботи 21,0 тис. грн., вартість робіт 235,8 
тис. грн.) 

08562000000 Бюджет Запорізької 
міської територіальної 
громади 

1 018,324 Будівництво огорожі навколо Запорізької загальноосвітньої 
школи І—ІІІ ступеню № 55 Запорізької міської ради, 
розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Передатна, 17а 

08562000000 Бюджет Запорізької 
міської територіальної 
громади 

3 890,134 Капітальний ремонт (благоустрій) території між будинками 
по вул. Чарівна, 127 та Цитрусова, 6 в м. Запоріжжя 

08562000000 Бюджет Запорізької 
міської територіальної 
громади 

1 988,584 Капітальний ремонт приміщення Комунальної установи 
“Міська публічна бібліотечна система міста Запоріжжя” за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Ладозька, буд. 26 

    
08562000000 Бюджет Запорізької 

міської територіальної 
громади 

969,147 Нове будівництво зовнішнього освітлення по 
вул. Автодорожна 1-15, 171-231 у м. Запоріжжя 



Продовження додатка 1 6

Код 
бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції,  
тис. гривень 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

08562000000 Бюджет Запорізької 
міської територіальної 
громади 

272,243 Нове будівництво зовнішнього освітлення по  
вул. Героїв 55-ї бригади, 84-106 у м. Запоріжжя 

08562000000 Бюджет Запорізької 
міської територіальної 
громади 

389,2 Нове будівництво зовнішнього освітлення по вул. Ігоря 
Сікорського (від вул. Солідарності до вул. Фруктова) у 
м. Запоріжжя 

08562000000 Бюджет Запорізької 
міської територіальної 
громади 

341,57 Нове будівництво зовнішнього освітлення по 
вул. Мокрянський кар’єр 2, від буд. № 24 до буд. № 37 та 
дитячого майданчика у м. Запоріжжі 

08562000000 Бюджет Запорізької 
міської територіальної 
громади 

213,892 Нове будівництво зовнішнього освітлення по вул. Мостова 
(від вул. Павла Сиромятникова до вул. Амурська) у 
м. Запоріжжя 

08562000000 Бюджет Запорізької 
міської територіальної 
громади 

150,379 Нове будівництво зовнішнього освітлення по вул. Чарівна, 
135 у м. Запоріжжя 

08562000000 Бюджет Запорізької 
міської територіальної 
громади 

95,828 Нове будівництво зовнішнього освітлення по пров. 
Відкритий у м. Запоріжжя 

    
08562000000 Бюджет Запорізької 

міської територіальної 
громади 

103,708 Нове будівництво зовнішнього освітлення по пров. 
Полковий у м. Запоріжжя 



Продовження додатка 1 7

Код 
бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції,  
тис. гривень 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

08562000000 Бюджет Запорізької 
міської територіальної 
громади 

414 Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення вздовж 
пішохідної доріжки від вул. Автобусна до залізничної 
зупинки пл. 21 км у м. Запоріжжя з виготовленням 
відповідної проектної документації (проектно-кошторисної 
документації), (проектні роботи виконуються за рахунок 
місцевого бюджету, вартість робіт 414,0 тис. грн.) 

08562000000 Бюджет Запорізької 
міської територіальної 
громади 

511,251 Реконструкція зовнішнього освітлення під’їзної автодороги 
від траси Харків-Сімферополь до вулиці Центральна у 
м. Запоріжжя 

08562000000 Бюджет Запорізької 
міської територіальної 
громади 

2 689,579 Реконструкція зовнішнього освітлення по 
вул. Демократична у м. Запоріжжі 

08562000000 Бюджет Запорізької 
міської територіальної 
громади 

2 258,216 Реконструкція спортивного майданчика Запорізького 
Академічного ліцею Запорізької міської ради Запорізької 
області, розташованого за адресою: вул. Гоголя, 155 
м. Запоріжжя 

08567000000 Бюджет Матвіївської 
сільської територіальної 
громади 

1 258,2 Придбання ремонтної пересувної майстерні для 
Матвіївської сільської ради (адреса: 70035, Запорізька обл., 
Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Центральна, буд. 77-а)  

08568000000 Бюджет 
Мелітопольської 
міської територіальної 
громади 

10 000 Будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною по 
просп. Богдана Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь 
Запорізька область 



Продовження додатка 1 8

Код 
бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції,  
тис. гривень 

Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

08573000000 Бюджет Степненської 
сільської територіальної 
громади 

3 800 Придбання Екскаватора-навантажувача для Степненської 
сільської ради (адреса: 70432, Запорізька обл., Запорізький 
р-н, с. Степне, вул. Першотравнева, буд. 50) 

08573000000 Бюджет Степненської 
сільської територіальної 
громади 

1 200 Придбання Самоскиду для Степненської сільської ради 
(адреса: 70432, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Степне, 
вул. Першотравнева, буд. 50)  

08576000000 Бюджет Токмацької 
міської територіальної 
громади 

883 Придбання медичного обладнання для комунального 
підприємства “Токмацька багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування” Токмацької міської ради (71701, 
м. Токмак, вул. Центральна, 55Ж) 

_____________________



Додаток 2 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 19 травня 2021 р. № 468-р 

РОЗПОДІЛ 
у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій (загальний фонд) між місцевими бюджетами 

_____________________ 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету 
адміністративно-територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції, 
тис. гривень

  Усього, у тому числі: 5 000 
 
16550000000

Полтавська область 
Бюджет Зіньківської міської 
територіальної громади 

 
5 000 


