
%

КПКВК Назва бюджетної програми
2019 (касове 
виконання)

2020 (касове 
виконання)

2021 
(затверджено)

2022 
(затверджено)

Зміна 2022 
до 2021

0110000
0111090 Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби 

телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання 
газети "Голос України"

60,164.20 76,500.00 84,764.40 407,367.80 збільш. у 
4,8 р.

0300000
0301360 Фінансова підтримка закладів культури і мистецтва 60,457.60 50,031.30 212,565.70 73,191.30 -65,57%
0301480 Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення 

матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури ДП 
України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та 
реконструкція приміщень харчоблоку)"

10,000.00 0.00 програму 
скасовано 

у 2020 
році

0301500 Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція 
будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового 
та культурного співробітництва "Український дім" на вул. 
Хрещатик, 2, в м. Києві"

40,000.00 програму 
скасовано

0301840 Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення 
Національного культурно-мистецького та музейного комплексу 
"Мистецький арсенал"

50,000.00 програму 
скасовано

0410000
0419000 Державне агентство України з питань кіно 452,568.00 453,045.20 617,343.00 1,687,728.90 збільш. у 

2,7 р.
0419010 Керівництво та управління у сфері кінематографії 12,402.20 13,173.00 23,559.20 33,628.90 +42,74%
0419030 Державна підтримка кінематографії 439,965.80 437,903.50 589,683.80 1,650,000.00 збільш. у 

2,8 р.
0419060 Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для 

створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та 
премії за видатні досягнення у галузі кінематографії

200.00 1,968.70 4,100.00 4,100.00 без змін

1400000

Динаміка видатків за бюджетними програмами, що стосуються 
предметів відання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики (по загальному фонду)
тис.грн.

Апарат Верховної Ради України

Державне управління справами

Міністерство закордонних справ України

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України



1401110 Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного 
іміджу України, забезпечення діяльності Українського 
інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які 
проживають за межами України

101,109.10 49,205.10 59,328.00 94,095.90 +58,60%

2200000
2207000 Національна комісія зі стандартів державної мови 10,271.30 33,600.00 49,258.60 +46,60%
2211220 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами

454,405.80 504,458.30 504,458.30 504,458.30 без змін

2500000 Міністерство соціальної політики України
2501030 Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового 

забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення
55,786,642.20 58,817,315.90 67,358,361.60 66,588,576.00 -1,14%

2501120 Розселення та облаштування депортованих кримських татар та 
осіб інших національностей, які були депортовані з території 
України

46,187.70 0.00 програму 
скасовано 

у 2020 
році

2501130 Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших 
найбільш вразливих категорій населення

36,449.20 52,996.80 66,019.80 66,019.80 без змін

2501350 Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої 
уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах 
(районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до 
категорії гірських)

150,000.00 150,000.00 без змін

2501410 Компенсація у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну 
енергію на оплату електричної енергії населенням, яке проживає 
в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках 
готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у 
встановленому порядку електроопалювальними установками (у 
тому числі в сільській місцевості), населенням, яке проживає в 
багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом 
і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого 
теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), а також 
багатодітними, прийомними сім'ями та дитячими будинками 
сімейного типу

1,400,000.00 програму 
скасовано

Міністерство освіти і науки України



2501450 Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої 
уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ 
"Артек", ДЦ "Молода Гвардія" і в дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які відповідають 
таким критеріям: розташовані в гірських районах (районах, в 
яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії 
гірських), розраховані на круглорічне перебування дітей, мають 
навчальну базу, наявна кількість ліжкомість для оздоровлення 
та відпочинку дітей, що не менше за середню кількість таких 
місць у МДЦ "Артек" та ДЦ "Молода Гвардія"

220,431.20 127,289.50 243,458.10 296,801.40 +21,91%

2507100 Реабілітація дітей з інвалідністю 76,618.40 127,125.70 130,022.60 155,022.60 +19,23%
2509000 Національна соціальна сервісна служба України
2509010 Керівництво та управління у сфері реалізації політики щодо 

соціального захисту населення та захисту прав дітей
82,711.90 160,634.30 +94,21%

2511180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа

834,022.60 784,692.60 806,758.50 810,060.80 +0,41%

2511240 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 
ознакою статі

274,200.00 235,860.00 залишки 
2021 року 
переносят

ься на 
2022 рік

2700000
2708080 Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих 

від наслідків Чорнобильської катастрофи
6,745.90 7,643.60 9,435.70 10,130.10 +7,36%

3100000
3106000 Державне агентство розвитку туризму України 0.00 0.00 164,470.20 980,647.60 збільш. у 

6 р.
3106010 Керівництво та управління у сфері розвитку туризму 14,470.20 38,502.00 збільш. у 

2,7 р.
3106020 Розкриття туристичного потенціалу України 0.00 150,000.00 100,000.00 -33,33%

Міністерство інфраструктури України

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України



3106030 Розвиток туристичної інфраструктури національних природних 
парків та заповідників

842,145.60 нова 
програма

3600000
3609000 Державна архівна служба України 208,482.70 214,426.50 270,329.20 276,509.90 +2,29%
3609010 Керівництво та управління у сфері архівної справи 25,182.20 26,584.00 26,755.70 28,363.40 +6,01%
3609020 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері архівної справи та 

страхового фонду документації
10,232.30 10,447.80 10,233.90 10,738.30 +4,93%

3609030 Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового 
фонду документації

173,068.20 177,394.70 233,339.60 237,408.20 +1,74%

3800000 Міністерство культури та інформаційної політики України 7,297,656.60 7,822,755.50 10,123,350.80 11,829,670.80 +16,86%
3801000 Апарат Міністерства культури та інформаційної політики 

України
6,147,373.20 6,169,403.40 8,036,207.40 9,606,985.80 +19,55%

3801010 Керівництво та управління у сфері культури та інформаційної 
політики

140,171.70 149,919.40 90,460.60 169,079.10 +86,91%

3801020 Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної 
продукції

306,295.70 429,376.50 257,849.40 268,543.90 +4,15%

3801030 Здійснення заходів у сфері захисту національного 
інформаційного простору

98,842.80 84,750.00 50,000.00 50,000.00 без змін

3801050 Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної 
освіти державної форми власності, методичне забезпечення 
діяльності закладів освіти

219,241.60 184,804.70 240,460.90 272,151.30 +13,18%

3801070 Підвищення кваліфікації, підготовка кадрів акторської 
майстерності для національних мистецьких та творчих 
колективів

56,406.40 27,245.30 37,964.60 16,577.10 -56,34% 
вилучено 

перепідготов
ку кадрів та 
підготовку 

науково-
педагогічних 

 кадрів у 
сфері 

культури і 
мистецтва

3801100 Здійснення культурно-мистецьких заходів національними 
творчими спілками та Всеукраїнським товариством "Просвіта"

87,492.10 24,657.60 24,684.20 94,342.10 збільш. у 
3,8 р.

Міністерство юстиції України



3801110 Фінансова підтримка національних театрів 1,174,623.40 1,276,387.10 1,484,010.50 1,609,063.60 +8,43%
3801120 Фінансова підтримка національних художніх колективів, 

концертних організацій та їх дирекції, національних і державних 
циркових організацій

642,687.30 716,258.10 869,735.90 942,745.20 +8,39%

3801130 Державна підтримка діячів культури і мистецтва 17,779.10 19,834.10 33,236.70 35,597.70 +7,10%
3801140 Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, 

у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів
571,193.90 384,009.80 695,397.10 700,334.50 +0,71%

3801160 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами 
фахової передвищої та вищої освіти

1,010,634.80 801,102.60 1,061,902.00 1,252,452.20 +17,94%

3801170 Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, 
охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення 
культурних цінностей, державної мовної політики, 
міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних 
меншин

342,571.10 82,689.60 242,388.80 468,924.00 збільш. в 
1,9 р.

3801180 Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів 
патріотичного спрямування

48,901.10 49,999.60 50,000.00 програму 
скасовано

3801190 Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і 
державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів

686,923.30 736,942.80 927,288.10 1,044,000.80 +12,59%

3801280 Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення, в тому 
числі їх будівництво

219,500.80 29,999.70 1,200,000.00 1,800,000.00 збільш. у 
1,5р., 

об'єднано 
програми 
3801280 і 

3801340

3801300 Зшивання країни - проєкт мобільності молоді 0.00 програма 
не 

запрацюва
ла



3801320 Державна підтримка сфери культури, туризму та креативних 
індустрій у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із 
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, за 
рахунок коштів, які виділені із фонду боротьби з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

680,502.70 програму 
скасовано 

у 2021 
році

3801480 Надання фінансової підтримки державному підприємству 
"Кримський дім"

3,748.40 4,146.00 4,598.20 4,770.10 +3,74%

3801490 Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в 
національних і державних заповідниках  

371,347.00 405,804.10 503,440.40 542,892.50 +7,84%

3801560 Забезпечення діяльності Українського інституту книги, 
підтримка книговидавничої справи та популяризація української 
літератури у світі

112,004.40 75,373.70 141,429.60 335,511.70 збільш. у 
2,4 р.

3801700 Здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню 
надзвичайної ситуації у будівлі Національного художнього 
музею України

5,600.00 програму 
скасовано 

у 2021 
році

3801810 Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення 
сучасного мультифункціонального мистецького простору 
шляхом нового будівництва на вул. Стефаника, 3, у м. Львові"

3,973.90 програму 
скасовано

3801840 Реалізація державного інвестиційного проекту "Модернізація 
сцени Львівського національного академічного театру опери та 
балету імені Соломії Крушельницької"

54,537.80 програму 
скасовано

3801880 Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення 
термоізоляційних властивостей будівлі Державного 
підприємства "Харківський національний академічний театр 
опери та балету ім. М.В. Лисенка" систем теплопостачання, 
кондиціювання і вентиляції"

37,008.30 0.00 45,000.00 програму 
скасовано

3801890 Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення 
першого в Україні акустичного концертного залу в приміщенні 
Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату 
імені С. Крушельницької"

17,848.70 програму 
скасовано



3802000 Державний комітет телебачення і радіомовлення України 1,086,311.30 1,588,893.90 1,947,220.80 1,984,794.90 +1,93%

3802010 Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення 38,283.00 29,343.70 30,258.90 32,009.60 +5,79%

3802020 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової 
інформації, книговидавничої справи та інформаційно-
бібліографічної діяльності

17,103.00 18,846.30 18,458.80 26,158.80 +41,71%

3802040 Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації 
в Укртелерадіопресінституті

6,489.10 6,810.70 8,434.70 9,137.40 +8,33%

3802050 Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової 
інформації, преси

1,236.80 1,486.50 1,980.40 1,964.00 -0,83%

3802080 Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії 
України

1,011,746.20 1,530,195.10 1,874,158.00 1,871,276.70 -0,15%

3802130 Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям 
журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено 
інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків та 
премій в інформаційній галузі

2,320.50 2,211.60 3,930.00 4,248.40 +8,10%

3802390 Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції в інформаційній сфері 

9,132.70 0.00 10,000.00 40,000.00 збільш. у 
4 р.

3803000 Державна служба України з етнополітики та свободи 
совісті

0.00 7,257.30 16,273.10 17,248.00 +5,99%

3803010 Керівництво та управління у сфері етнополітики та свободи 
совісті

7,257.30 16,273.10 17,248.00 +5,99%

3805000 Державне агентство України з питань мистецтв та 
мистецької освіти

0.00 0.00 19,014.80 20,124.00 +5,83%

3805010 Керівництво та управління у сфері мистецтв та спеціалізованої 
мистецької освіти

19,014.80 20,124.00 +5,83%

3807000 Державна інспекція культурної спадщини України 0.00 0.00 13,069.40 13,812.70 +5,69%
3807010 Здійснення державного контролю у сфері охорони культурної 

спадщини
13,069.40 13,812.70 +5,69%

3808000 Державна служба охорони культурної спадщини України 0.00 0.00 18,291.00 19,358.10 +5,83%
3808010 Керівництво та управління у сфері охорони культурної 

спадщини
18,291.00 19,358.10 +5,83%

3809000 Український інститут національної пам'яті 63,972.10 57,200.90 73,274.30 167,347.30 +128,38%



3809010 Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження 
національної пам'яті

20,618.20 25,766.80 29,927.00 31,432.70 +5,03%

3809020 Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та 
збереження національної пам'яті, забезпечення діяльності 
Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні 
- Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву 
Українського інституту національної пам'яті

43,353.90 31,434.10 43,347.30 135,914.60 +213,55%

3810000
3811060 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

створення центрів культурних послуг
100,000.00 програма 

перейшла 
зі спец-

фонду і 
зменшена 

удвічі

3811070 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та 
консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що 
перебувають у комунальній власності 

1,801,930.00 програма 
перейшла 

зі спец-
фонду і 

збільшена 
в 1,8 р.

3900000
3901080 Забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток 

мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій 
території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, та 
фінансова підтримка системи державного іномовлення України

977,137.10 362,660.30 -62,89%

5970000 Уповноважений із захисту державної мови 0.00 6,842.00 20,404.10 23,013.70 +12,79%
5971000 Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови 0.00 6,842.00 20,404.10 23,013.70 +12,79%
5971010 Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату 
Уповноваженого із захисту державної мови

6,842.00 20,404.10 23,013.70 +12,79%

Міністерство культури та інформаційної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України



6440000 Національна рада України з питань телебачення і 
радіомовлення

118,680.90 84,826.60 159,821.20 196,712.00 +23,08%, 
зупинено 

на 2022 
рік 

норму 
про 

збільшені 
зарплати 

апарату
6441000 Апарат Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення
118,680.90 84,826.60 159,821.20 196,712.00 +23,08%

6441010 Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері 
телебачення і радіомовлення

118,680.90 84,826.60 159,821.20 196,712.00 +23,08%

6570000 Національна академія мистецтв України 33,316.00 35,658.10 44,734.00 48,123.20 +7,58%
6571000 Національна академія мистецтв України 33,316.00 35,658.10 44,734.00 48,123.20 +7,58%
6571020 Наукова і організаційна діяльність президії Національної 

академії мистецтв України
14,904.10 15,649.20 20,743.50 22,145.70 +6,76%

6571030 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері мистецтвознавства 18,411.90 20,008.90 23,990.50 25,977.50 +8,28%



%

КПКВК Назва бюджетної програми
2019 (касове 
виконання)

2020 (касове 
виконання)

2021 
(затверджено)

2022 
(затверджено)

Зміна 2022 
до 2021

0410000
0419000 Державне агентство України з питань кіно 9,035.80 10,704.10 21,100.00 21,100.00 без змін
0419030 Державна підтримка кінематографії 9,035.80 10,704.10 21,100.00 21,100.00 без змін
1400000
1401110 Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного 

іміджу України, забезпечення діяльності Українського 
інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які 
проживають за межами України

1,406.70 109.50 0.00 0.00

3600000
3609000 Державна архівна служба України 16,261.80 15,354.60 25,046.70 27,958.40 +11,63%
3609010 Керівництво та управління у сфері архівної справи 0.30 0.00 0.00 0.00
3609020 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері архівної справи та 

страхового фонду документації
425.00 99.80 125.00 125.00 без змін

3609030 Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового 
фонду документації

15,836.50 15,254.80 24,921.70 27,833.40 +11,68%

3800000 Міністерство культури та інформаційної політики України 520,326.70 362,773.30 1,512,887.10 490,628.40 -67,57%
3801000 Апарат Міністерства культури та інформаційної політики 

України
462,609.60 359,945.20 1,110,200.10 487,922.30 -56,05%

3801050 Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної 
освіти державної форми власності, методичне забезпечення 
діяльності закладів освіти

5,407.80 3,949.20 1,835.20 1,480.00 -19,35%

Міністерство юстиції України

Динаміка видатків за бюджетними програмами, що стосуються 
предметів відання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики (по спеціальному фонду)
тис.грн.

Міністерство закордонних справ України

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України



3801070 Підвищення кваліфікації, підготовка кадрів акторської 
майстерності для національних мистецьких та творчих 
колективів

30,969.20 25,362.50 49,575.10 3,469.30 -93,00% 
вилучено 

перепідготов
ку кадрів та 
підготовку 

науково-
педагогічних 

 кадрів у 
сфері 

культури і 
мистецтва

3801140 Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, 
у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів

866.90 4,817.00 0.00 2,704.80 +2 704,80 
тис.грн.

3801160 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами 
фахової передвищої та вищої освіти

207,549.30 224,612.40 243,170.70 316,391.30 +30,11%

3801190 Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і 
державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів

81,042.00 55,462.80 60,252.10 58,668.00 -2,63%

3801280 Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення, в тому 
числі їх будівництво

700,000.00 50,400.00 -92,80%

3801490 Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в 
національних і державних заповідниках

136,774.40 45,638.50 55,367.00 54,808.90 -1,01%

3801560 Забезпечення діяльності Українського інституту книги, 
підтримка книговидавничої справи та популяризація української 
літератури у світі

102.80 0.00 0.00

3802000 Державний комітет телебачення і радіомовлення України 57,584.80 2,820.40 402,687.00 2,706.10 -99,33%

3802010 Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення 53,461.40 56.60 150.00 66.00 -56,00%

3802020 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової 
інформації, книговидавничої справи та інформаційно-
бібліографічної діяльності

3,364.90 2,221.30 1,800.00 1,900.00 +5,56%

3802040 Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації 
в Укртелерадіопресінституті

758.50 542.50 737.00 740.10 +0,42%



3802080 Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії 
України

400,000.00 0.00 -100,00%

3809000 Український інститут національної пам'яті 132.30 7.70 0.00 0.00
3809010 Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження 

національної пам'яті
54.70 0.00 0.00 0.00

3809020 Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та 
збереження національної пам'яті, забезпечення діяльності 
Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні 
- Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву 
Українського інституту національної пам'яті

77.60 7.70 0.00 0.00

3810000
3811060 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

створення центрів культурних послуг
200,000.00 програму 

перенесено 
до загально-

го фонду і 
зменшено 

удвічі

3811070 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та 
консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що 
перебувають у комунальній власності 

1,000,000.00 програму 
перенесено 
до загально-

го фонду і 
збільш. в 1,8 

р.

6440000
6441010 Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері 

телебачення і радіомовлення
0.00 62.60 0.20 0.20 без змін

6570000
6571030 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері мистецтвознавства 0.00 105.00 0.00 0.00

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Національна академія мистецтв України

Міністерство культури та інформаційної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)
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