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Секція O 

Код Назва Код УКТЗЕД 

Секція O ПОСЛУГИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО КЕРУВАННЯ ТА ОБОРОНИ; ПОСЛУГИ У СФЕРІ 

ОБОВ'ЯЗКОВОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 

  

84 Послуги у сфері державного керування та оборони; послуги у сфері обов'язкового 

соціального страхування 

  

84.1 Послуги у сфері керування державою та економічною й соціальною політикою 

суспільства 

  

84.11 Послуги у сфері державного керування загального характеру   

84.11.1 Послуги загальнодержавного характеру   

84.11.11 Послуги виконавчої та законодавчої влади   

84.11.11-00.00 Послуги виконавчої та законодавчої влади   

84.11.12 Послуги у бюджетно-фінансовій і податковій сферах   

84.11.12-00.00 Послуги у бюджетно-фінансовій і податковій сферах   

84.11.13 Послуги у сфері загальнодержавного економічного та соціального планування і 

статистичні послуги 

  

84.11.13-00.00 Послуги у сфері загальнодержавного економічного та соціального планування і статистичні 

послуги 

  

84.11.14 Послуги органів державної влади щодо фундаментальних досліджень   

84.11.14-00.00 Послуги органів державної влади щодо фундаментальних досліджень   

84.11.19 Послуги загальнодержавного характеру, інші   

84.11.19-00.00 Послуги загальнодержавного характеру, інші   

84.11.2 Послуги допоміжні для органів державної влади   

84.11.21 Послуги щодо підбирання кадрів для органів державної влади, загальні   

84.11.21-00.00 Послуги щодо підбирання кадрів для органів державної влади, загальні   
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84.11.29 Послуги допоміжні для органів державної влади, інші   

84.11.29-00.00 Послуги допоміжні для органів державної влади, інші   

84.12 Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері охорони здоров'я, освіти, 

культури та інші соціальні послуги, крім обов'язкового соціального страхування 

  

84.12.1 Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері охорони здоров'я, освіти, 

культури та інші соціальні послуги, крім обов'язкового соціального страхування 

  

84.12.11 Послуги адміністративні у сфері освіти   

84.12.11-00.00 Послуги адміністративні у сфері освіти   

84.12.12 Послуги адміністративні у сфері охорони здоров'я   

84.12.12-00.00 Послуги адміністративні у сфері охорони здоров'я   

84.12.13 Послуги адміністративні у сфері житлового будівництва та комунального господарства   

84.12.13-00.00 Послуги адміністративні у сфері житлового будівництва та комунального господарства   

84.12.14 Послуги адміністративні у сфері відпочинку, культури та релігії   

84.12.14-00.00 Послуги адміністративні у сфері відпочинку, культури та релігії   

84.13 Послуги адміністративні щодо підвищування ефективності господарської діяльності   

84.13.1 Послуги адміністративні щодо підвищування ефективності господарської діяльності   

84.13.11 Послуги адміністративні щодо сільського господарства, лісового господарства, 

рибальства та мисливства 

  

84.13.11-00.00 Послуги адміністративні щодо сільського господарства, лісового господарства, рибальства та 

мисливства 

  

84.13.12 Послуги адміністративні щодо палива та енергетики   

84.13.12-00.00 Послуги адміністративні щодо палива та енергетики   

84.13.13 Послуги адміністративні щодо гірничої справи та мінеральних ресурсів, обробної 

промисловості та будівництва 

  

84.13.13-00.00 Послуги адміністративні щодо гірничої справи та мінеральних ресурсів, обробчої 

промисловості та будівництва 
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84.13.14 Послуги адміністративні щодо транспорту та зв'язку   

84.13.14-00.00 Послуги адміністративні щодо транспорту та зв'язку   

84.13.15 Послуги адміністративні щодо торгівлі, громадського харчування, готелів і ресторанів   

84.13.15-00.00 Послуги адміністративні щодо торгівлі, громадського харчування, готелів і ресторанів   

84.13.16 Послуги адміністративні щодо туризму   

84.13.16-00.00 Послуги адміністративні щодо туризму   

84.13.17 Послуги адміністративні щодо багатоцільових проектів розвитку   

84.13.17-00.00 Послуги адміністративні щодо багатоцільових проектів розвитку   

84.13.18 Послуги адміністративні загального характеру щодо економічної та комерційної 

діяльності, трудових ресурсів 

  

84.13.18-00.00 Послуги адміністративні загального характеру щодо економічної та комерційної діяльності, 

трудових ресурсів 

  

84.2 Послуги, надавані суспільству в цілому   

84.21 Послуги у сфері закордонних справ   

84.21.1 Послуги у сфері закордонних справ   

84.21.11 Послуги адміністративні щодо зовнішньої політики, дипломатичні та консульські 

послуги за кордоном 

  

84.21.11-00.00 Послуги адміністративні щодо зовнішньої політики, дипломатичні та консульські послуги за 

кордоном 

  

84.21.12 Послуги щодо надання економічної допомоги іншим державам   

84.21.12-00.00 Послуги щодо надання економічної допомоги іншим державам   

84.21.13 Послуги щодо надання військової допомоги іншим державам   

84.21.13-00.00 Послуги щодо надання військової допомоги іншим державам   

84.22 Послуги у сфері оборони   

84.22.1 Послуги у сфері оборони   
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84.22.11 Послуги у сфері військової оборони   

84.22.11-00.00 Послуги у сфері військової оборони   

84.22.12 Послуги у сфері цивільної оборони   

84.22.12-00.00 Послуги у сфері цивільної оборони   

84.23 Послуги у сфері юстиції та правосуддя   

84.23.1 Послуги у сфері юстиції та правосуддя   

84.23.11 Послуги адміністративні щодо судів   

84.23.11-00.00 Послуги адміністративні щодо судів   

84.23.12 Послуги адміністративні щодо утримування чи реабілітування злочинців   

84.23.12-00.00 Послуги адміністративні щодо утримування чи реабілітування злочинців   

84.24 Послуги у сфері охорони громадського порядку та громадської безпеки   

84.24.1 Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки   

84.24.11 Послуги міліції/поліції   

84.24.11-00.00 Послуги міліції/поліції   

84.24.19 Послуги щодо охорони громадського порядку та громадської безпеки, інші   

84.24.19-00.00 Послуги щодо охорони громадського порядку та громадської безпеки, інші   

84.25 Послуги пожежних служб   

84.25.1 Послуги пожежних служб   

84.25.11 Послуги щодо пожежогасіння та запобігання пожежам   

84.25.11-00.00 Послуги щодо пожежогасіння та запобігання пожежам   

84.25.19 Послуги пожежних служб, інші   

84.25.19-00.00 Послуги пожежних служб, інші   

84.3 Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування   

84.30 Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування   
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84.30.1 Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування   

84.30.12 Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної 

втрати працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

  

84.30.12-00.00 Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

  

84.30.13 Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно виплати допомоги з 

безробіття 

  

84.30.13-00.00 Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно виплати допомоги з 

безробіття 

  

84.30.14 Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно виплати допомоги 

багатодітним сім'ям і на дітей 

  

84.30.14-00.00 Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно виплати допомоги 

багатодітним сім'ям і на дітей 

  

 

 

Абетковий покажчик до секції O 

84.12 Адміністративні • Послуги # щодо регулювання діяльності у сфері охорони здоров'я, освіти, культури та інші 

соціальні послуги, крім обов'язкового соціального страхування 

84.12.1 Адміністративні • Послуги # щодо регулювання діяльності у сфері охорони здоров'я, освіти, культури та інші 

соціальні послуги, крім обов'язкового соціального страхування 

84.12.11 Адміністративні • Послуги # у сфері освіти 

84.12.11-00.00 Адміністративні • Послуги # у сфері освіти 

84.12.12 Адміністративні • Послуги # у сфері охорони здоров'я 

84.12.12-00.00 Адміністративні • Послуги # у сфері охорони здоров'я 
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84.12.13 Адміністративні • Послуги # у сфері житлового будівництва та комунального господарства 

84.12.13-00.00 Адміністративні • Послуги # у сфері житлового будівництва та комунального господарства 

84.12.14 Адміністративні • Послуги # у сфері відпочинку, культури та релігії 

84.12.14-00.00 Адміністративні • Послуги # у сфері відпочинку, культури та релігії 

84.13 Адміністративні • Послуги # щодо підвищування ефективності господарської діяльності 

84.13.1 Адміністративні • Послуги # щодо підвищування ефективності господарської діяльності 

84.13.11-00.00 Адміністративні • Послуги # щодо сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства 

84.13.12 Адміністративні • Послуги # щодо палива та енергетики 

84.13.12-00.00 Адміністративні • Послуги # щодо палива та енергетики 

84.13.13 Адміністративні • Послуги # щодо гірничої справи та мінеральних ресурсів, обробчої промисловості та 

будівництва 

84.13.13-00.00 Адміністративні • Послуги # щодо гірничої справи та мінеральних ресурсів, обробчої промисловості та 

будівництва 

84.13.14 Адміністративні • Послуги # щодо транспорту та зв'язку 

84.13.14-00.00 Адміністративні • Послуги # щодо транспорту та зв'язку 

84.13.15 Адміністративні • Послуги # щодо торгівлі, громадського харчування, готелів і ресторанів 

84.13.15-00.00 Адміністративні • Послуги # щодо торгівлі, громадського харчування, готелів і ресторанів 

84.13.16 Адміністративні • Послуги # щодо туризму 

84.13.16-00.00 Адміністративні • Послуги # щодо туризму 

84.13.17 Адміністративні • Послуги # щодо багатоцільових проектів розвитку 

84.13.17-00.00 Адміністративні • Послуги # щодо багатоцільових проектів розвитку 

84.13.18 Адміністративні • Послуги # загального характеру щодо економічної та комерційної діяльності, трудових 

ресурсів 
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84.13.18-00.00 Адміністративні • Послуги # загального характеру щодо економічної та комерційної діяльності, трудових 

ресурсів 

84.21.11 Адміністративні • Послуги # щодо зовнішньої політики, дипломатичні та консульські послуги за кордоном 

84.21.11-00.00 Адміністративні • Послуги # щодо зовнішньої політики, дипломатичні та консульські послуги за кордоном 

84.23.11 Адміністративні • Послуги # щодо судів 

84.23.11-00.00 Адміністративні • Послуги #щодо судів 

84.23.12 Адміністративні • Послуги # щодо утримування чи реабілітування злочинців 

84.23.12-00.00 Адміністративні • Послуги # щодо утримування чи реабілітування злочинців 

84.13.11 Адміністративні  • Послуги # щодо сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства 

84.30.14 Багатодітним • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно виплати допомоги # 

сім'ям і на дітей 

84.30.14-00.00 Багатодітним • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно виплати допомоги # 

сім'ям і на дітей 

84.13.17 Багатоцільових • Послуги адміністративні щодо # проектів розвитку 

84.13.17-00.00 Багатоцільових • Послуги адміністративні щодо # проектів розвитку 

84.24 Безпеки • Послуги у сфері охорони громадського порядку та громадської # 

84.24.1 Безпеки • Послуги у сфері громадського порядку та громадської # 

84.24.19 Безпеки • Послуги щодо охорони громадського порядку та громадської #, інші 

84.24.19-00.00 Безпеки • Послуги щодо охорони громадського порядку та громадської #, інші 

84.30.13 Безробіття • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно виплати допомоги з # 

84.30.13-00.00 Безробіття • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно виплати допомоги з # 

84.12.13 Будівництва • Послуги адміністративні у сфері житлового # та комунального господарства 

84.12.13-00.00 Будівництва • Послуги адміністративні у сфері житлового # та комунального господарства 
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84.13.13 Будівництва • Послуги адміністративні щодо гірничої справи та мінеральних ресурсів, обробчої 

промисловості та # 

84.13.13-00.00 Будівництва • Послуги адміністративні щодо гірничої справи та мінеральних ресурсів, обробчої 

промисловості та # 

84.11.12 Бюджетно-фінансовій • Послуги у # і податковій сферах 

84.11.12-00.00 Бюджетно-фінансовій • Послуги у # і податковій сферах 

84.11.11 Виконавчої • Послуги # та законодавчої влади 

84.11.11-00.00 Виконавчої • Послуги # та законодавчої влади 

84.30.12 Випадку • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у # постійної втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12-00.00 Випадку • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у # постійної втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12 Виплат • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних # у старості, у випадку постійної втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12 Виплат • Послуги у сфері обов'язкового соціальною врахування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної 

втрати працездатності чи втрати годувальника, крім # для державних службовців 

84.30.12-00.00 Виплат • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних # у старості, у випадку постійної втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12-00.00 Виплат • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної 

втрати працездатності чи втрати годувальника, крім # для державних службовців 

84.30.13 Виплати • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно # допомоги з безробіття 
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84.30.13-00.00 Виплати • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно # допомоги з безробіття 

84.30.14 Виплати • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно # допомоги багатодітним 

сім'ям і на дітей 

84.30.14-00.00 Виплати • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно # допомоги багатодітним 

сім'ям і на дітей 

84.12.14 Відпочинку • Послуги адміністративні у сфері #, культури та релігії 

84.12.14-00.00 Відпочинку • Послуги адміністративні у сфері #, культури та релігії 

84.21.13 Військової • Послуги щодо надання # допомоги іншим державам 

84.21.13-00.00 Військової • Послуги щодо надання # допомоги іншим державам 

84.22.11 Військової • Послуги у сфері # оборони 

84.22.11-00.00 Військової • Послуги у сфері # оборони 

84.11.2 Влади • Послуги допоміжні для органів державної # 

84.11.11 Влади • Послуги виконавчої та законодавчої # 

84.11.11-00.00 Влади • Послуги виконавчої та законодавчої # 

84.11.14 Влади • Послуги органів державної # щодо фундаментальних досліджень 

84.11.14-00.00 Влади • Послуги органів державної # щодо фундаментальних досліджень 

84.11.21 Влади • Послуги щодо підбирання кадрів для органів державної #, загальні 

84.11.21-00.00 Влади • Послуги щодо підбирання кадрів для органів державної #, загальні 

84.11.29 Влади • Послуги допоміжні для органів державної #, інші 

84.11.29-00.00 Влади • Послуги допоміжні для органів державної #, інші 

84.30.12 Втрати • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної # 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12 Втрати • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 
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забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної 

втрати працездатності чи # годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12-00.00 Втрати • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної # 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12-00.00 Втрати • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної 

втрати працездатності чи # годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.13.13 Гірничої • Послуги адміністративні щодо # справи та мінеральних ресурсів, обробчої промисловості 

та будівництва 

84.13.13-00.00 Гірничої • Послуги адміністративні щодо # справи та мінеральних ресурсів, обробчої промисловості 

та будівництва 

84.30.12 Годувальника • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної 

втрати працездатності чи втрати #, крім виплат для державних службовців 

84.30.12-00.00 Годувальника • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної 

втрати працездатності чи втрати #, крім виплат для державних службовців 

84.12.13 Господарства • Послуги адміністративні у сфері житлового будівництва та комунального # 

84.12.13-00.00 Господарства • Послуги адміністративні у сфері житлового будівництва та комунального # 

84.13.11 Господарства • Послуги адміністративні щодо сільського #, лісового господарства, рибальства та 

мисливства 

84.13.11 Господарства • Послуги адміністративні щодо сільського господарства, лісового #, рибальства та 

мисливства 

84.13.11-00.00 Господарства • Послуги адміністративні щодо сільського #, лісового господарства, рибальства та 

мисливства 

84.13.11-00.00 Господарства • Послуги адміністративні щодо сільського господарства, лісового #, рибальства та 

мисливства 
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84.13 Господарської • Послуги адміністративні щодо підвищування ефективності # діяльності 

84.13.1 Господарської • Послуги адміністративні щодо підвищування ефективності # діяльності 

84.13.15 Готелів • Послуги адміністративні щодо торгівлі, громадського харчування, # і ресторанів 

84.13.15-00.00 Готелів • Послуги адміністративні щодо торгівлі, громадського харчування, # і ресторанів 

84.13.15 Громадського • Послуги адміністративні щодо торгівлі, # харчування, готелів і ресторанів 

84.13.15-00.00 Громадського • Послуги адміністративні щодо торгівлі, # харчування, готелів і ресторанів 

84.24 Громадського • Послуги у сфері охорони # порядку та громадської безпеки 

84.24.1 Громадського • Послуги у сфері # порядку та громадської безпеки 

84.24.19 Громадського • Послуги щодо охорони # порядку та громадської безпеки, інші 

84.24.19-00.00 Громадського • Послуги щодо охорони # порядку та громадської безпеки, інші 

84.24 Громадської • Послуги у сфері охорони громадського порядку та # безпеки 

84.24.1 Громадської • Послуги у сфері громадського порядку та # безпеки 

84.24.19 Громадської • Послуги щодо охорони громадського порядку та # безпеки, інші 

84.24.19-00.00 Громадської • Послуги щодо охорони громадського порядку та # безпеки, інші 

84.21.12 Державам • Послуги щодо надання економічної допомоги іншим # 

84.21.12-00.00 Державам • Послуги щодо надання економічної допомоги іншим # 

84.21.13 Державам • Послуги щодо надання військової допомоги іншим # 

84.21.13-00.00 Державам • Послуги щодо надання військової допомоги іншим # 

84.30.12 Державних • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення # службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12 Державних • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної 

втрати працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для # службовців 
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84.30.12-00.00 Державних • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення # службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12-00.00 Державних • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної 

втрати працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для # службовців 

84 Державного • "Послуги у сфері # керування та оборони; послуги у сфері обов'язкового соціального 

страхування" 

84.11 Державного • Послуги у сфері # керування загального характеру 

84.11.2 Державної • Послуги допоміжні для органів # влади 

84.11.14 Державної • Послуги органів # влади щодо фундаментальних досліджень 

84.11.14-00.00 Державної • Послуги органів # влади щодо фундаментальних досліджень 

84.11.21 Державної • Послуги щодо підбирання кадрів для органів # влади, загальні 

84.11.21-00.00 Державної • Послуги щодо підбирання кадрів для органів # влади, загальні 

84.11.29 Державної • Послуги допоміжні для органів # влади, інші 

84.11.29-00.00 Державної • Послуги допоміжні для органів # влади, інші 

84.1 Державою • Послуги у сфері керування # та економічною й соціальною політикою суспільства 

84.21.11 Дипломатичні • Послуги адміністративні щодо зовнішньої політики, # та консульські послуги за кордоном 

84.21.11-00.00 Дипломатичні • Послуги адміністративні щодо зовнішньої політики, # та консульські послуги за кордоном 

84.30.13 Дітей • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно виплати допомоги 

багатодітним сім'ям і на # 

84.30.14-00.00 Дітей • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно виплати допомоги 

багатодітним сім'ям і на # 

84.12 Діяльності • Послуги адміністративні щодо регулювання # у сфері охорони здоров'я, освіти, культури 

та інші соціальні послуги, крім обов'язкового соціального страхування 
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84.12.1 Діяльності • Послуги адміністративні щодо регулювання # у сфері охорони здоров'я, освіти, культури 

та інші соціальні послуги, крім обов'язкового соціального страхування 

84.13 Діяльності • Послуги адміністративні щодо підвищування ефективності господарської # 

84.13.1 Діяльності • Послуги адміністративні щодо підвищування ефективності господарської # 

84.13.18 Діяльності • Послуги адміністративні загального характеру щодо економічної та комерційної #, 

трудових ресурсів 

84.13.18-00.00 Діяльності • Послуги адміністративні загального характеру щодо економічної та комерційної #, 

трудових ресурсів 

84.11.2 Допоміжні • Послуги # для органів державної влади 

84.11.29 Допоміжні • Послуги # для органів державної влади, інші 

84.11.29-00.00 Допоміжні • Послуги # для органів державної влади, інші 

84.21.12 Допомоги • Послуги щодо надання економічної # іншим державам 

84.21.12-00.00 Допомоги • Послуги щодо надання економічної # іншим державам 

84.21.13 Допомоги • Послуги щодо надання військової # іншим державам 

84.21.13-00.00 Допомоги • Послуги щодо надання військової # іншим державам 

84.30.13 Допомоги • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно виплати # з безробіття 

84.30.13-00.00 Допомоги • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно виплати # з безробіття 

84.30.14 Допомоги • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно виплати # багатодітним 

сім'ям і на дітей 

84.30.14-00.00 Допомоги • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно виплати # багатодітним 

сім'ям і на дітей 

84.11.14 Досліджень • Послуги органів державної влади щодо фундаментальних # 

84.11.14-00.00 Досліджень • Послуги органів державної влади щодо фундаментальних # 

84.11.13 Економічного • Послуги у сфері загальнодержавного # та соціального планування і статистичні послуги 
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84.11.13-00.00 Економічного • Послуги у сфері загальнодержавного # та соціального планування і статистичні послуги 

84.13.18 Економічної • Послуги адміністративні загального характеру щодо # та комерційної діяльності, трудових 

ресурсів 

84.13.18-00.00 Економічної • Послуги адміністративні загального характеру щодо # та комерційної діяльності, трудових 

ресурсів 

84.21.12 Економічної • Послуги щодо надання # допомоги іншим державам 

84.21.12-00.00 Економічної • Послуги щодо надання # допомоги іншим державам 

84.1 Економічною • Послуги у сфері керування державою та # й соціальною політикою суспільства 

84.13.12 Енергетики • Послуги адміністративні щодо палива та # 

84.13.12-00.00 Енергетики • Послуги адміністративні щодо палива та # 

84.13 Ефективності • Послуги адміністративні щодо підвищування # господарської діяльності 

84.13.1 Ефективності • Послуги адміністративні щодо підвищування # господарської діяльності 

84.12.13 Житлового • Послуги адміністративні у сфері # будівництва та комунального господарства 

84.12.13-00.00 Житлового • Послуги адміністративні у сфері # будівництва та комунального господарства 

84.30.12 Забезпечення • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного # 

державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12-00.00 Забезпечення • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного # 

державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.11.21 Загальні • Послуги щодо підбирання кадрів для органів державної влади, # 

84.11.21-00.00 Загальні • Послуги щодо підбирання кадрів для органів державної влади, # 

84.11 Загального • Послуги у сфері державного керування # характеру 

84.13.18 Загального • Послуги адміністративні # характеру щодо економічної та комерційної діяльності, 

трудових ресурсів 
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84.13.18-00.00 Загального • Послуги адміністративні # характеру щодо економічної та комерційної діяльності, 

трудових ресурсів 

84.11.1 Загальнодержавного • Послуги # характеру 

84.11.13 Загальнодержавного • Послуги у сфері # економічного та соціального планування і статистичні послуги 

84.11.13-00.00 Загальнодержавного • Послуги у сфері # економічного та соціального планування і статистичні послуги 

84.11.19 Загальнодержавного • Послуги # характеру, інші 

84.11.19-00.00 Загальнодержавного • Послуги # характеру, інші 

84.11.11 Законодавчої • Послуги виконавчої та # влади 

84.11.11-00.00 Законодавчої • Послуги виконавчої та # влади 

84.21 Закордонних • Послуги у сфері # справ 

84.21.1 Закордонних • Послуги у сфері # справ 

84.25.11 Запобігання • Послуги щодо пожежогасіння та # пожежам 

84.25.11-00.00 Запобігання • Послуги щодо пожежогасіння та # пожежам 

84.13.14 Зв'язку • Послуги адміністративні щодо транспорту та # 

84.13.14-00.00 Зв'язку • Послуги адміністративні щодо транспорту та # 

84.12 Здоров'я • Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері охорони #, освіти, культури 

та інші соціальні послуги, крім обов'язкового соціального страхування 

84.12.1 Здоров'я • Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері охорони #, освіти, культури 

та інші соціальні послуги, крім обов'язкового соціального страхування 

84.12.12 Здоров'я • Послуги адміністративні у сфері охорони # 

84.12.12-00.00 Здоров'я • Послуги адміністративні у сфері охорони # 

84.23.12 Злочинців • Послуги адміністративні щодо утримування чи реабілітування # 

84.23.12-00.00 Злочинців • Послуги адміністративні щодо утримування чи реабілітування # 
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84.21.11 Зовнішньої • Послуги адміністративні щодо # політики, дипломатичні та консульські послуги за 

кордоном 

84.21.11-00.00 Зовнішньої • Послуги адміністративні щодо # політики, дипломатичні та консульські послуги за 

кордоном 

84.11.21 Кадрів • Послуги щодо підбирання # для органів державної влади, загальні 

84.11.21-00.00 Кадрів • Послуги щодо підбирання # для органів державної влади, загальні 

84 Керування • "Послуги у сфері державного # та оборони; послуги у сфері обов'язкового соціального 

страхування" 

84.1 Керування • Послуги у сфері # державою та економічною й соціальною політикою суспільства 

84.11 Керування • Послуги у сфері державного # загального характеру 

84.13.18 Комерційної • Послуги адміністративні загального характеру щодо економічної та # діяльності, трудових 

ресурсів 

84.13.18-00.00 Комерційної • Послуги адміністративні загального характеру щодо економічної та # діяльності, трудових 

ресурсів 

84.12.13 Комунального • Послуги адміністративні у сфері житлового будівництва та # господарства 

84.12.13-00.00 Комунального • Послуги адміністративні у сфері житлового будівництва та # господарства 

84.21.11 Консульські • Послуги адміністративні щодо зовнішньої політики, дипломатичні та # послуги за 

кордоном 

84.21.11-00.00 Консульські • Послуги адміністративні щодо зовнішньої політики, дипломатичні та # послуги за 

кордоном 

84.21.11 Кордоном • Послуги адміністративні щодо зовнішньої політики, дипломатичні та консульські послуги 

за # 

84.21.11-00.00 Кордоном • Послуги адміністративні щодо зовнішньої політики, дипломатичні та консульські послуги 

за # 

84.12 Культури • Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері охорони здоров'я, освіти, # 

та інші соціальні послуги, крім обов'язкового соціального страхування 
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84.12.1 Культури • Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері охорони здоров'я, освіти, # 

та інші соціальні послуги, крім обов'язкового соціального страхування 

84.12.14 Культури • Послуги адміністративні у сфері відпочинку, # та релігії 

84.12.14-00.00 Культури • Послуги адміністративні у сфері відпочинку, # та релігії 

84.13.11 Лісового • Послуги адміністративні щодо сільського господарства, # господарства, рибальства та 

мисливства 

84.13.11-00.00 Лісового • Послуги адміністративні щодо сільського господарства, # господарства, рибальства та 

мисливства 

84.13.11 Мисливства • Послуги адміністративні щодо сільського господарства, лісового господарства, рибальства 

та # 

84.13.11-00.00 Мисливства • Послуги адміністративні щодо сільського господарства, лісового господарства, рибальства 

та # 

84.24.11 Міліції • Послуги #/поліції 

84.24.11-00.00 Міліції • Послуги #/поліції 

84.13.13 Мінеральних • Послуги адміністративні щодо гірничої справи та # ресурсів, обробчої промисловості та 

будівництва 

84.13.13-00.00 Мінеральних • Послуги адміністративні щодо гірничої справи та # ресурсів, обробної промисловості та 

будівництва 

84 Обов'язкового • "Послуги у сфері державного керування та оборони; послуги у сфері # соціального 

страхування" 

84.3 Обов'язкового • Послуги у сфері # соціального страхування 

84.12 Обов'язкового • Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері охорони здоров'я, освіти, 

культури та інші соціальні послуги, крім # соціального страхування 

84.12.1 Обов'язкового • Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері охорони здоров'я, освіти, 

культури та інші соціальні послуги, крім # соціального страхування 

84.30 Обов'язкового • Послуги у сфері # соціального страхування 
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84.30.1 Обов'язкового • Послуги у сфері # соціального страхування 

84.30.12 Обов'язкового • Послуги у сфері # соціального страхування стосовно програм пенсійного забезпечення 

державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12-00.00 Обов'язкового • Послуги у сфері # соціального страхування стосовно програм пенсійного забезпечення 

державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.13 Обов'язкового • Послуги у сфері # соціального страхування стосовно виплати допомоги з безробіття 

84.30.13-00.00 Обов'язкового • Послуги у сфері # соціального страхування стосовно виплати допомоги з безробіття 

84.30.14 Обов'язкового • Послуги у сфері # соціального страхування стосовно виплати допомоги багатодітним 

сім'ям і на дітей 

84.30.14-00.00 Обов'язкового • Послуги у сфері # соціального страхування стосовно виплати допомоги багатодітним 

сім'ям і на дітей 

84 Оборони • "Послуги у сфері державного керування та #; послуги у сфері обов'язкового соціального 

страхування" 

84.22 Оборони • Послуги у сфері # 

84.22.1 Оборони • Послуги у сфері # 

84.22.11 Оборони • Послуги у сфері військової # 

84.22.11-00.00 Оборони • Послуги у сфері військової # 

84.22.12 Оборони • Послуги у сфері цивільної # 

84.22.12-00.00 Оборони • Послуги у сфері цивільної # 

84.13.13 Обробчої • Послуги адміністративні щодо гірничої справи та мінеральних ресурсів, # промисловості 

та будівництва 

84.13.13-00.00 Обробчої • Послуги адміністративні щодо гірничої справи та мінеральних ресурсів, # промисловості 

та будівництва 
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84.11.2 Органів • Послуги допоміжні для # державної влади 

84.11.14 Органів • Послуги # державної влади щодо фундаментальних досліджень 

84.11.14-00.00 Органів • Послуги # державної влади щодо фундаментальних досліджень 

84.11.21 Органів • Послуги щодо підбирання кадрів для # державної влади, загальні 

84.11.21-00.00 Органів • Послуги щодо підбирання кадрів для # державної влади, загальні 

84.11.29 Органів • Послуги допоміжні для # державної влади, інші 

84.11.29-00.00 Органів • Послуги допоміжні для # державної влади, інші  

84.12 Освіти • Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері охорони здоров'я, #, 

культури та інші соціальні послуги, крім обов'язкового соціального страхування 

84.12.1 Освіти • Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері охорони здоров'я, #, 

культури та інші соціальні послуги, крім обов'язкового соціального страхування 

84.12.11 Освіти • Послуги адміністративні у сфері # 

84.12.11-00.00 Освіти • Послуги адміністративні у сфері # 

84.12 Охорони • Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері # здоров'я, освіти, культури 

та інші соціальні послуги, крім обов'язкового соціального страхування 

84.12.1 Охорони • Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері # здоров'я, освіти, культури 

та інші соціальні послуги, крім обов'язкового соціального страхування 

84.12.12 Охорони • Послуги адміністративні у сфері # здоров'я 

84.12.12-00.00 Охорони • Послуги адміністративні у сфері # здоров'я 

84.24 Охорони • Послуги у сфері # громадського порядку та громадської безпеки 

84.24.19 Охорони • Послуги щодо # громадського порядку та громадської безпеки, інші 

84.24.19-00.00 Охорони • Послуги щодо # громадського порядку та громадської безпеки, інші 

84.13.12 Палива • Послуги адміністративні щодо # та енергетики 

84.13.12-00.00 Палива • Послуги адміністративні щодо # та енергетики 
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84.30.12 Пенсійних • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, # виплат у старості, у випадку постійної втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12-00.00 Пенсійних • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, # виплат у старості, у випадку постійної втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12 Пенсійного • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм # забезпечення 

державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12-00.00 Пенсійного • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм # забезпечення 

державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.11.21 Підбирання • Послуги щодо # кадрів для органів державної влади, загальні 

84.11.21-00.00 Підбирання • Послуги щодо # кадрів для органів державної влади, загальні 

84.13 Підвищування • Послуги адміністративні щодо # ефективності господарської діяльності 

84.13.1 Підвищування • Послуги адміністративні щодо # ефективності господарської діяльності 

84.11.13 Планування • Послуги у сфері загальнодержавного економічного та соціального # і статистичні послуги 

84.11.13-00.00 Планування • Послуги у сфері загальнодержавного економічного та соціального # і статистичні послуги 

84.11.12 Податковій • Послуги у бюджетно-фінансовій і # сферах 

84.11.12-00.00 Податковій • Послуги у бюджетно-фінансовій і # сферах 

84.25.11 Пожежам • Послуги щодо пожежогасіння та запобігання # 

84.25.11-00.00 Пожежам • Послуги щодо пожежогасіння та запобігання # 

84.25 Пожежних • Послуги # служб 

84.25.1 Пожежних • Послуги # служб 

84.25.19 Пожежних • Послуги # служб, інші 

http://yurist-online.org/
http://yurist-online.org/


http://yurist-online.org/ 

 

http://yurist-online.org/ 

84.25.19-00.00 Пожежних • Послуги # служб, інші 

84.25.11 Пожежогасіння • Послуги щодо # та запобігання пожежам 

84.25.11-00.00 Пожежогасіння • Послуги щодо # та запобігання пожежам 

84.21.11 Політики • Послуги адміністративні щодо зовнішньої #, дипломатичні та консульські послуги за 

кордоном 

84.21.11-00.00 Політики • Послуги адміністративні щодо зовнішньої #, дипломатичні та консульські послуги за 

кордоном 

84.1 Політикою • Послуги у сфері керування державою та економічною й соціальною # суспільства 

84.24.11 Поліції • Послуги міліції/# 

84.24.11-00.00 Поліції • Послуги міліції/# 

84.24 Порядку • Послуги у сфері охорони громадського # та громадської безпеки 

84.24.1 Порядку • Послуги у сфері громадського # та громадської безпеки 

84.24.19 Порядку • Послуги щодо охорони громадського # та громадської безпеки, інші 

84.24.19-00.00 Порядку • Послуги щодо охорони громадського # та громадської безпеки, інші 

84 Послуги • "# у сфері державного керування та оборони; послуги у сфері обов'язкового соціального 

страхування" 

84 Послуги • "Послуги у сфері державного керування та оборони; # у сфері обов'язкового соціального 

страхування" 

84.1 Послуги • # у сфері керування державою та економічною й соціальною політикою суспільства 

84.2 Послуги • #, надавані суспільству в цілому 

84.3 Послуги • # у сфері обов'язковою соціального страхування 

84.11 Послуги • # у сфері державного керування загального характеру 

84.11.1 Послуги • # загальнодержавного характеру 

84.11.2 Послуги • # допоміжні для органів державної влади 
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84.11.11 Послуги • # виконавчої та законодавчої влади 

84.11.11-00.00 Послуги • # виконавчої та законодавчої влади 

84.11.12 Послуги • # у бюджетно-фінансовій і податковій сферах 

84.11.12-00.00 Послуги • # у бюджетно-фінансовій і податковій сферах 

84.11.13 Послуги • # у сфері загальнодержавного економічного та соціального планування і статистичні 

послуги 

84.11.13 Послуги • Послуги у сфері загальнодержавного економічного та соціального планування і 

статистичні # 

84.11.13-00.00 Послуги • # у сфері загальнодержавного економічного та соціального планування і статистичні 

послуги 

84.11.13-00.00 Послуги • Послуги у сфері загальнодержавного економічного та соціального планування і 

статистичні # 

84.11.14 Послуги • # органів державної влади щодо фундаментальних досліджень 

84.11.14-00.00 Послуги • # органів державної влади щодо фундаментальних досліджень 

84.11.19 Послуги • # загальнодержавного характеру, інші 

84.11.19-00.00 Послуги • # загальнодержавного характеру, інші 

84.11.21 Послуги • # щодо підбирання кадрів для органів державної влади, загальні 

84.11.21-00.00 Послуги • # щодо підбирання кадрів для органів державної влади, загальні 

84.11.29 Послуги • # допоміжні для органів державної влади, інші 

84.11.29-00.00 Послуги • # допоміжні для органів державної влади, інші 

84.12 Послуги • # адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері охорони здоров'я, освіти, культури 

та інші соціальні послуги, крім обов'язкового соціального страхування 

84.12 Послуги • Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері охорони здоров'я, освіти, 

культури та інші соціальні #, крім обов'язкового соціального страхування 
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84.12.1 Послуги • # адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері охорони здоров'я, освіти, культури 

та інші соціальні послуги, крім обов'язкового соціального страхування 

84.12.1 Послуги • Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері схорони здоров'я, освіти, 

культури та інші соціальні #, крім обов'язкового соціального страхування 

84.12.11 Послуги • # адміністративні у сфері освіти 

84.12.11-00.00 Послуги • # адміністративні у сфері освіти 

84.12.12 Послуги • # адміністративні у сфері охорони здоров'я 

84.12.12-00.00 Послуги • # адміністративні у сфері охорони здоров'я 

84.12.13 Послуги • # адміністративні у сфері житлового будівництва та комунального господарства 

84.12.13-00.00 Послуги • # адміністративні у сфері житлового будівництва та комунального господарства 

84.12.14 Послуги • # адміністративні у сфері відпочинку, культури та релігії 

84.12-14-00.00 Послуги • # адміністративні у сфері відпочинку, культури та релігії 

84.13 Послуги • # адміністративні щодо підвищування ефективності господарської діяльності 

84.13.1 Послуги • # адміністративні щодо підвищування ефективності господарської діяльності 

84.13.11 Послуги • # адміністративні щодо сільського господарства, лісового господарства, рибальства та 

мисливства 

84.13.11-00.00 Послуги • # адміністративні щодо сільського господарства, лісового господарства, рибальства та 

мисливства 

84.13.12 Послуги • # адміністративні щодо палива та енергетики 

84.13.12-00.00 Послуги • # адміністративні щодо палива та енергетики 

84.13.13 Послуги • # адміністративні щодо гірничої справи та мінеральних ресурсів, обробчої промисловості 

та будівництва 

84.13.13-00.00 Послуги • # адміністративні щодо гірничої справи та мінеральних ресурсів, обробчої промисловості 

та будівництва 
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84.13.14 Послуги • # адміністративні щодо транспорту та зв'язку 

84.13.14-00.00 Послуги • # адміністративні щодо транспорту та зв'язку 

84.13.15 Послуги • # адміністративні щодо торгівлі, громадського харчування, готелів і ресторанів 

84.13.15-00.00 Послуги • # адміністративні щодо торгівлі, громадського харчування, готелів і ресторанів 

84.13.16 Послуги • # адміністративні щодо туризму 

84.13.16-00.00 Послуги • # адміністративні щодо туризму 

84.13.17 Послуги • # адміністративні щодо багатоцільових проектів розвитку 

84.13.17-00.00 Послуги • # адміністративні щодо багатоцільових проектів розвитку 

84.13.18 Послуги • # адміністративні загального характеру щодо економічної та комерційної діяльності, 

трудових ресурсів 

84.13.18-00.00 Послуги • # адміністративні загального характеру щодо економічної та комерційної діяльності, 

трудових ресурсів 

84.21 Послуги • # у сфері закордонних справ 

84.21.1 Послуги • # у сфері закордонних справ 

84.21.11 Послуги • # адміністративні щодо зовнішньої політики, дипломатичні та консульські послуги за 

кордоном 

84.21.11 Послуги • Послуги адміністративні щодо зовнішньої політики, дипломатичні та консульські # за 

кордоном 

84.21.11-00.00 Послуги • # адміністративні щодо зовнішньої політики, дипломатичні та консульські послуги за 

кордоном 

84.21.11-00.00 Послуги • Послуги адміністративні щодо зовнішньої політики, дипломатичні та консульські # за 

кордоном 

84.21.12 Послуги • # щодо надання економічної допомоги іншим державам 

84.21.12-00.00 Послуги • # щодо надання економічної допомоги іншим державам 
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84.21.13 Послуги • # щодо надання військової допомоги іншим державам 

84.21.13-00.00 Послуги • # щодо надання військової допомоги іншим державам 

84.22 Послуги • # у сфері оборони 

84.22.1 Послуги • # у сфері оборони 

84.22.11 Послуги • # у сфері військової оборони 

84.22.11-00.00 Послуги • # у сфері військової оборони 

84.22.12 Послуги • # у сфері цивільної оборони 

84.22.12-00.00 Послуги • # у сфері цивільної оборони 

84.23 Послуги • # у сфері юстиції та правосуддя 

84.23.1 Послуги • # у сфері юстиції та правосуддя 

84.23.11 Послуги • # адміністративні щодо судів 

84.23.11-00.00 Послуги • # адміністративні щодо судів 

84.23.12 Послуги • # адміністративні щодо утримування чи реабілітування злочинців 

84.23.12-00.00 Послуги • # адміністративні щодо утримування чи реабілітування злочинців 

84.24 Послуги • # у сфері охорони громадського порядку та громадської безпеки 

84.24.1 Послуги • # у сфері громадського порядку та громадської безпеки 

84.24.11 Послуги • # міліції/поліції 

84.24.11-00.00 Послуги • # міліції/поліції 

84.24.19 Послуги • # щодо охорони громадського порядку та громадської безпеки, інші 

84.24.19-00.00 Послуги • # щодо охорони громадського порядку та громадської безпеки, інші 

84.25 Послуги • # пожежних служб 

84.25.1 Послуги • # пожежних служб 
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84.25.11 Послуги • # щодо пожежогасіння та запобігання пожежам 

84.25.11-00.00 Послуги • # щодо пожежогасіння та запобігання пожежам 

84.25.19 Послуги • # пожежних служб, інші 

84.25.19-00.00 Послуги • # пожежних служб, інші 

84.30 Послуги • # у сфері обов'язкового соціального страхування 

84.30.1 Послуги • # у сфері обов'язкового соціального страхування 

84.30.12 Послуги • # у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної 

втрати працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12-00.00 Послуги • # у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної 

втрати працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.13 Послуги • # у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно виплати допомоги з безробіття 

84.30.13-00.00 Послуги • # у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно виплати допомоги з безробіття 

84.30.14 Послуги • # у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно виплати допомоги багатодітним 

сім'ям і на дітей 

84.30.14-00.00 Послуги • # у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно виплати допомоги багатодітним 

сім'ям і на дітей 

84.30.12 Постійної • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку # втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12-00.00 Постійної • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку # втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.23 Правосуддя • Послуги у сфері юстиції та # 

84.23.1 Правосуддя • Послуги у сфері юстиції та # 
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84.30.12 Працездатності • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної 

втрати # чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12-00.00 Працездатності • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної 

втрати # чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12 Програм • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно # пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної 

втрати працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12-00.00 Програм • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно # пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної 

втрати працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.13.17 Проектів • Послуги адміністративні щодо багатоцільових # розвитку 

84.13.13 Промисловості • Послуги адміністративні щодо гірничої справи та мінеральних ресурсів, обробчої # та 

будівництва 

84.13.13-00.00 Промисловості • Послуги адміністративні щодо гірничої справи та мінеральних ресурсів, обробчої # та 

будівництва 

84.23.12 Реабілітування • Послуги адміністративні щодо утримування чи # злочинців 

84.23.12-00.00 Реабілітування • Послуги адміністративні щодо утримування чи # злочинців 

84.12 Регулювання • Послуги адміністративні щодо # діяльності у сфері охорони здоров'я, освіти, культури та 

інші соціальні послуги, крім обов'язкового соціального страхування 

84.12.1 Регулювання • Послуги адміністративні щодо # діяльності у сфері охорони здоров'я, освіти, культури та 

інші соціальні послуги, крім обов'язкового соціального страхування 

84.12.14 Релігії • Послуги адміністративні у сфері відпочинку, культури та # 

84.12.14-00.00 Релігії • Послуги адміністративні у сфері відпочинку, культури та # 

84.13.15 Ресторанів • Послуги адміністративні щодо торгівлі, громадського харчування, готелів і # 

84.13.15-00.00 Ресторанів • Послуги адміністративні щодо торгівлі, громадського харчування, готелів і # 
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84.13.13 Ресурсів • Послуги адміністративні щодо гірничої справи та мінеральних #, обробчої промисловості 

та будівництва 

84.13.13-00.00 Ресурсів • Послуги адміністративні щодо гірничої справи та мінеральних #, обробчої промисловості 

та будівництва 

84.13.18 Ресурсів • Послуги адміністративні загального характеру щодо економічної та комерційної 

діяльності, трудових # 

84.13.18-00.00 Ресурсів • Послуги адміністративні загального характеру щодо економічної та комерційної 

діяльності, трудових # 

84.13.11 Рибальства • Послуги адміністративні щодо сільського господарства, лісового господарства, # та 

мисливства 

84.13.11-00.00 Рибальства • Послуги адміністративні щодо сільського господарства, лісового господарства, # та 

мисливства 

84.13.17 Розвитку • Послуги адміністративні щодо багатоцільових проектів # 

84.13.17-00.00 Розвитку • Послуги адміністративні щодо багатоцільових проектів # 

84.13.11 Сільського • Послуги адміністративні щодо # господарства, лісового господарства, рибальства та 

мисливства 

84.13.11-00.00 Сільського • Послуги адміністративні щодо # господарства, лісового господарства, рибальства та 

мисливства 

84.30.14 Сім'ям • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно виплати допомоги 

багатодітним # і на дітей 

84.30.14-00.00 Сім'ям • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно виплати допомоги 

багатодітним # і на дітей 

84.25 Служб • Послуги пожежних # 

84.25.1 Служб • Послуги пожежних # 

84.25.19-00.00 Служб • Послуги пожежних #, інші 

84.30.12 Службовців • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 
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забезпечення державних #, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12 Службовців • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної 

втрати працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних # 

84.30.12-00.00 Службовців • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних #, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12-00.00 Службовців • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної 

втрати працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних # 

84.12 Соціальні • Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері охорони здоров'я, освіти, 

культури та інші # послуги, крім обов'язкового соціального страхування 

84.12.1 Соціальні • Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері охорони здоров'я, освіти, 

культури та інші # послуги, крім обов'язкового соціального страхування 

84 Соціального • "Послуги у сфері державного керування та оборони; послуги у сфері обов'язкового # 

страхування" 

84.3 Соціального • Послуги у сфері обов'язкового # страхування 

84.11.13 Соціального • Послуги у сфері загальнодержавного економічного та # планування і статистичні послуги 

84.11.13-00.00 Соціального • Послуги у сфері загальнодержавного економічного та # планування і статистичні послуги 

84.12 Соціального • Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері охорони здоров'я, освіти, 

культури та інші соціальні послуги, крім обов'язкового # страхування 

84.12.1 Соціального • Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері охорони здоров'я, освіти, 

культури та інші соціальні послуги, крім обов'язкового # страхування 

84.30 Соціального • Послуги у сфері обов'язкового # страхування 

84.30.1 Соціального • Послуги у сфері обов'язкового # страхування 

84.30.12 Соціального • Послуги у сфері обов'язкового # страхування стосовно програм пенсійного забезпечення 
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державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12-00.00 Соціального • Послуги у сфері обов'язкового # страхування стосовно програм пенсійного забезпечення 

державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.13 Соціального • Послуги у сфері обов'язкового # страхування стосовно виплати допомоги з безробіття 

84.30.13-00.00 Соціального • Послуги у сфері обов'язкового # страхування стосовно виплати допомоги з безробіття 

84.30.14 Соціального • Послуги у сфері обов'язкового # страхування стосовно виплати допомоги багатодітним 

сім'ям і на дітей 

84.30.14-00.00 Соціального • Послуги у сфері обов'язкового # страхування стосовно виплати допомоги багатодітним 

сім'ям і на дітей 

84.1 Соціальною • Послуги у сфері керування державою та економічною й # політикою суспільства 

84.21 Справ • Послуги у сфері закордонних # 

84.21.1 Справ • Послуги у сфері закордонних # 

84.13.13 Справи • Послуги адміністративні щодо гірничої # та мінеральних ресурсів, обробної промисловості 

та будівництва 

84.13.13-00.00 Справи • Послуги адміністративні щодо гірничої # та мінеральних ресурсів, обробчої промисловості 

та будівництва 

84.30.12 Старості • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у #, у випадку постійної втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12-00.00 Старості • Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у #, у випадку постійної втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.11.13 Статистичні • Послуги у сфері загальнодержавного економічного та соціального планування і # послуги 

84.11.13-00.00 Статистичні • Послуги у сфері загальнодержавного економічного та соціального планування і # послуги 
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84 Страхування • "Послуги у сфері державного керування та оборони; послуги у сфері обов'язкового 

соціального #" 

84.3 Страхування • Послуги у сфері обов'язкового соціального # 

84.12 Страхування • Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері охорони здоров'я, освіти, 

культури та інші соціальні послуги, крім обов'язкового соціального # 

84.12.1 Страхування • Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері охорони здоров'я, освіти, 

культури та інші соціальні послуги, крім обов'язкового соціального # 

84.30 Страхування • Послуги у сфері обов'язкового соціального # 

84.30.1 Страхування • Послуги у сфері обов'язкового соціального # 

84.30.12 Страхування • Послуги у сфері обов'язкового соціального # стосовно програм пенсійного забезпечення 

державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12-00.00 Страхування • Послуги у сфері обов'язкового соціального # стосовно програм пенсійного забезпечення 

державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної втрати 

працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.13 Страхування • Послуги у сфері обов'язкового соціального # стосовно виплати допомоги з безробіття 

84.30.13-00.00 Страхування • Послуги у сфері обов'язкового соціального # стосовно виплати допомоги з безробіття 

84.30.14 Страхування • Послуги у сфері обов'язкового соціального # стосовно виплати допомоги багатодітним 

сім'ям і на дітей 

84.30.14-00.00 Страхування • Послуги у сфері обов'язкового соціального # стосовно виплати допомоги багатодітним 

сім'ям і на дітей 

84.23.11 Судів • Послуги адміністративні щодо # 

84.23.11-00.00 Судів • Послуги адміністративні щодо # 

84.1 Суспільства • Послуги у сфері керування державою та економічною й соціальною політикою # 

84.2 Суспільству • Послуги, надавані # в цілому 
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84.11.12 Сферах • Послуги у бюджетно-фінансовій і податковій # 

84.11.12-00.00 Сферах • Послуги у бюджетно-фінансовій і податковій # 

84 Сфері • "Послуги у # державного керування та оборони; послуги у сфері обов'язкового соціального 

страхування" 

84 Сфері • "Послуги у сфері державного керування та оборони; послуги у # обов'язкового соціального 

страхування" 

84.1 Сфері • Послуги у # керування державою та економічною й соціальною політикою суспільства 

84.3 Сфері • Послуги у # обов'язкового соціального страхування 

84.11 Сфері • Послуги у # державного керування загального характеру 

84.11.13 Сфері • Послуги у # загальнодержавного економічного та соціального планування і статистичні 

послуги 

84.11.13-00.00 Сфері • Послуги у # загальнодержавного економічного та соціального планування і статистичні 

послуги 

84.12 Сфері • Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у # охорони здоров'я, освіти, 

культури та інші соціальні послуги, крім обов'язкового соціального страхування 

84.12.1 Сфері • Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у # охорони здоров'я, освіти, 

культури та інші соціальні послуги, крім обов'язкового соціального страхування 

84.12.11 Сфері • Послуги адміністративні у # освіти 

84.12.11-00.00 Сфері • Послуги адміністративні у # освіти 

84.12.12 Сфері • Послуги адміністративні у # охорони здоров'я 

84.12.12-00.00 Сфері • Послуги адміністративні у # охорони здоров'я 

84.12.13 Сфері • Послуги адміністративні у # житлового будівництва та комунального господарства 

84.12.13-00.00 Сфері • Послуги адміністративні у # житлового будівництва та комунального господарства 

84.12.14 Сфері • Послуги адміністративні у # відпочинку, культури та релігії 
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84.12.14-00.00 Сфері • Послуги адміністративні у # відпочинку, культури та релігії 

84.21 Сфері • Послуги у # закордонних справ 

84.21.1 Сфері • Послуги у # закордонних справ 

84.22 Сфері • Послуги у # оборони 

84.22.1 Сфері • Послуги у # оборони 

84.22.11 Сфері • Послуги у # військової оборони 

84.22.11-00.00 Сфері • Послуги у # військової оборони 

84.22.12 Сфері • Послуги у # цивільної оборони 

84.22.12-00.00 Сфері • Послуги у # цивільної оборони 

84.23 Сфері • Послуги у # юстиції та правосуддя 

84.23.1 Сфері • Послуги у # юстиції та правосуддя 

84.24 Сфері • Послуги у # охорони громадського порядку та громадської безпеки 

84.24.1 Сфері • Послуги у # громадського порядку та громадської безпеки 

84.30 Сфері • Послуги у # обов'язкового соціального страхування 

84.30.1 Сфері • Послуги у # обов'язкового соціального страхування 

84.30.12 Сфері • Послуги у # обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної 

втрати працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.12-00.00 Сфері • Послуги у # обов'язкового соціального страхування стосовно програм пенсійного 

забезпечення державних службовців, пенсійних виплат у старості, у випадку постійної 

втрати працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців 

84.30.13 Сфері • Послуги у # обов'язкового соціального страхування стосовно виплати допомоги з 

безробіття 

84.30.13-00.00 Сфері • Послуги у # обов'язкового соціального страхування стосовно виплати допомоги з 
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безробіття 

84.30.14 Сфері • Послуги у # обов'язкового соціального страхування стосовно виплати допомоги 

багатодітним сім'ям і на дітей 

84.30.14-00.00 Сфері • Послуги у # обов'язкового соціального страхування стосовно виплати допомоги 

багатодітним сім'ям і на дітей 

84.13.15 Торгівлі • Послуги адміністративні щодо #, громадського харчування, готелів і ресторанів 

84.13.15-00.00 Торгівлі • Послуги адміністративні щодо #, громадського харчування, готелів і ресторанів 

84.13.14 Транспорту • Послуги адміністративні щодо # та зв'язку 

84.13.14-00.00 Транспорту • Послуги адміністративні щодо # та зв'язку 

84.13.18 Трудових • Послуги адміністративні загального характеру щодо економічної та комерційної 

діяльності, # ресурсів 

84.13.18-00.00 Трудових • Послуги адміністративні загального характеру щодо економічної та комерційної 

діяльності, # ресурсів 

84.13.16 Туризму • Послуги адміністративні щодо # 

84.13-16-00.00 Туризму • Послуги адміністративні щодо # 

84.23.12 Утримування • Послуги адміністративні щодо # чи реабілітування злочинців 

84.23.12-00.00 Утримування • Послуги адміністративні щодо # чи реабілітування злочинців 

84.11.14 Фундаментальних • Послуги органів державної влади щодо # досліджень 

84.11.14-00.00 Фундаментальних • Послуги органів державної влади щодо # досліджень 

84.11 Характеру • Послуги у сфері державного керування загального # 

84.11.1 Характеру • Послуги загальнодержавного # 

84.11.19 Характеру • Послуги загальнодержавного #, інші 

84.11.19-00.00 Характеру • Послуги загальнодержавного #, інші 

84.13.18 Характеру • Послуги адміністративні загального # щодо економічної та комерційної діяльності, 

http://yurist-online.org/
http://yurist-online.org/


http://yurist-online.org/ 

 

http://yurist-online.org/ 

трудових ресурсів 

84.13.18-00.00 Характеру • Послуги адміністративні загального # щодо економічної та комерційної діяльності, 

трудових ресурсів 

84.13.15 Харчування • Послуги адміністративні щодо торгівлі, громадського #, готелів і ресторанів 

84.13.15-00.00 Харчування • Послуги адміністративні щодо торгівлі, громадського #, готелів і ресторанів 

84.22.12 Цивільної • Послуги у сфері # оборони 

84.22.12-00.00 Цивільної • Послуги у сфері # оборони 

84.23 Юстиції • Послуги у сфері # та правосуддя 

84.23.1 Юстиції • Послуги у сфері # та правосуддя 
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