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В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 
 

 

Комітет у справах ветеранів та інвалідів 

 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 24 грудня 2014 року 

   

Про проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»  

(реєстр. №1000)                         

Розглянувши поданий Кабінетом Міністрів України законопроект «Про 

Державний бюджет України на 2015 рік»  (реєстр.№1000, доопрацьований від 

22.12.2014р.), Комітет зазначає наступне. 

Проектом пропонується, зокрема: 

1) збільшити у наступному році у порівнянні з 2014 роком базові 

соціальні нормативи та гарантії (прожитковий мінімум та мінімальну заробітну 

плату), що мало б позитивно позначитись на загальному добробуті громадян, у 

тому числі ветеранів та інвалідів, та забезпечити підвищення рівнів і обсягів 

всіх соціальних видатків. Однак зростання цих показників є незначним. З 1 

січня 2015 року мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум для 

основних соціальних і демографічних груп населення залишаються без змін на 

рівні показників грудня 2014 року, а їх зростання передбачено у плановому 

році лише з 1 грудня  на 13,1%, що дорівнює прогнозу індексу споживчих цін 

(грудень до грудня попереднього року на рівні 113,1%   (в середньому за рік 

зростання становитиме 1,1 %). 

Необхідно зазначити, що останнє збільшення базових соціальних 

нормативів та гарантій було у грудні 2013 року. Таким чином розмір 

мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум для основних соціальних 

і демографічних груп населення не змінюється протягом двох років (з грудня 

2013 до грудня 2015 року).  

В той же час в Пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що 

індекс споживчих цін у вимірі до грудня попереднього року зріс у листопаді до 

121,2 відсотка. За грудневими оцінками Міністерства економічного розвитку і 
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торгівлі України, за підсумками 2014 року очікується прискорення споживчої 

інфляції до 25,3 відсотка у вимірі грудень до грудня. Відповідно до Прогнозу 

економічного та соціального розвитку України на 2015 рік, розробленого 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та схваленого на 

засіданні Кабінету Міністрів України 22 грудня 2014 року, індекс споживчих 

цін на наступний рік (грудень до грудня попереднього року) прогнозується на 

рівні 113,1 відсотка.  

Таким чином, збільшення рівня мінімальної заробітної плати та 

прожиткового мінімуму не враховує індекс споживчих цін 2014 року; 

2) надати право Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку 

за згодою стягувачів реструктурувати фактичну заборгованість обсягом до 

7.544.562.370 гривень, що виникла станом на 1 січня 2015 року за рішеннями 

судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями 

Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ 

проти України, шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком 

обігу до семи років, з відстроченням платежів за цією заборгованістю на два 

роки та відсотковою ставкою три відсотки річних. Право видачі таких векселів 

надати органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних 

коштів. 

Необхідно зазначити, що значна частина невиконаних судових рішень 

стосується соціальних виплат дітям-війни, чорнобильцям, ветеранам війни та 

пенсіонерам;  

3) встановити, що норми і положення, зокрема,  статей 5 та 6 Закону 

України "Про соціальний захист дітей війни", статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статті 9 

Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні", статей 6-1, 6-2, 6-3 та 6-4 Закону 

України "Про жертви нацистських переслідувань", стаття 4 Закону України 

"Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових 

акцій громадського протесту та членам їх сімей"   застосовуються у порядку 

та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з 

наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та 

бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 

Щодо видатків за бюджетними програмами на соціальний захист та 

реабілітацію інвалідів, соціальну підтримку ветеранів та учасників 

антитерористичної операції необхідно зазначити наступне.  

1) За бюджетною програмою "Спеціалізована протезно-ортопедична та 

медико-реабілітаційна допомога інвалідам в клініці Науково-дослідного 

інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності" 

(КПКВК 2501070) передбачено 14 053,8 тис. грн., що на 1224,7 тис. грн. або на 

9,8% більше за 2014 рік (12829,1 тис. грн.) та враховує потребу на 83,0% 

(16931,9 тис. грн.). За програмою передбачено утримання клініки Науково-

дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення 

працездатності з ліжковим фондом 180 ліжок, де проводяться реабілітаційні 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2195-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2195-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1584-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1584-14
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заходи і надається протезно-ортопедична допомога за сучасними технологіями. 

В рамках програми планується надати спеціалізовану протезно-ортопедичну 

допомогу 1,9 тис. інвалідам з вадами опорно-рухового апарату (960 інвалідам, 

940 дітям-інвалідам, у тому числі  282 дітям-інвалідам із застосуванням 

нанотехнологій та роботизованих систем). 

2) За бюджетною програмою "Одноразові виплати жінкам, яким 

присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідам і непрацюючим 

малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми" 

(КПКВК 2501130) передбачено 68789,7 тис. грн., що на 6393,6 тис. грн., або на 

8,5% менше за 2014 рік (75183,3 тис. грн.) та враховує потребу на 36,5% 

(188658,1 тис. грн.). У наступному році, як і в поточному, за рахунок цих 

коштів буде забезпечуватися виплата одноразової винагороди майже 5 

тис. жінок, яким Указами Президента України буде присвоєно почесне звання 

України "Мати-героїня", у розмірі 12 180 грн. або на рівні поточного року, 

надання матеріальної допомоги понад 14 тис. непрацюючим малозабезпеченим 

особам та інвалідам в розмірі 479,5 грн., виплата одноразової матеріальної 

допомоги понад 107 особам, які постраждали від торгівлі людьми, середній 

розмір якої становитиме – 1 205 гривень. 

3) З метою виплати у 2015 році разової грошової допомоги ветеранам 

війни і жертвам нацистських переслідувань, а також учасникам 

антитерористичної операції, видатки за бюджетною програмою "Щорічна 

разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських 

переслідувань" (КПКВК 2501150) передбачені у сумі 882 852,5 тис. грн., що 

на 114186,8 тис. грн., або на 14,9% більше за 2014 рік (768 млн. 665,7 тис. 

грн.) та становлять 12,1% від потреби (7299336,8 тис. грн.). У 2015 році 

планується виплатити допомогу 1502,755 тис. особам, в тому числі учасникам 

АТО (123,381 тис. чол.), а розмір допомоги у порівнянні з 2014 роком 

збільшити на 10%. 

4) Видатки за бюджетною програмою "Фінансова підтримка 

громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування 

військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні 1941-1945" (КПКВК 2501220) враховано в обсязі 

76134,1 тис. грн., що на 2589,3 тис. грн. менше за показник 2014 року та 

становить 28,5% від потреби (266722,5 тис. грн.). В той же час видатки на 

фінансову підтримку Національної Асамблеї інвалідів України, підприємств і 

організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та 

Українського товариства глухих передбачено в сумі 43 341,5 тис. грн. на рівні 

2014 року. 

5) За бюджетною програмою «Санаторно-курортне лікування 

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про 

жертви нацистських переслідувань" та інвалідів» (КПКВК 2501470) 
передбачено видатки в сумі 93298,0 тис. грн., що на 4914,5 тис. грн. або  на 

5,6% більше за показник поточного року (88383,5 тис. грн.) та враховує 

потребу на 80,7% (115554,7 тис. грн.). За даною бюджетною програмою 
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передбачається утримання 4 санаторно-курортних закладів  з ліжковим фондом 

1 626 ліжок, в яких планується оздоровити 14,8 тис. осіб. 

6) За бюджетною програмою "Реабілітація дітей-інвалідів" (2507100) 

передбачено поточні видатки в сумі 675 тис. грн., що відповідає бюджетним 

призначенням 2014 року на відповідну мету для оплати заходів по 

реабілітації. Необхідно відмітити, що реабілітацією за рахунок коштів цієї 

програми планується охопити не лише дітей з дитячим церебральним 

паралічем (як було у 2013-2014 роках), а й певною мірою забезпечити 

здійснення реабілітаційних заходів для дітей-інвалідів різних нозологій (з 

вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату, психічними захворюваннями, 

онкологічними захворюваннями та ін.), які проходять реабілітацію у 157 

реабілітаційних установах. 

7) За бюджетною програмою "Заходи із соціальної, трудової та 

професійної реабілітації інвалідів" (КПКВК 2507030) передбачені видатки у 

загальному обсязі 1 105 319,4 тис. грн. (по загальному фонду – 

931 856,5 тис. грн., по спеціальному – 173 462,9 тис. грн.), що на 238431,1      

тис. грн. більше за 2014 рік (866888,3 тис. грн.). Кошти спеціального фонду 

бюджету спрямовуватимуться на здійснення видатків на «Забезпечення 

інвалідів та інвалідів-чорнобильців автомобілями» (3406,7 тис. грн.) та 

«Соціальну, трудову та професійну реабілітацію інвалідів» (170056,2 тис. грн.). 

За рахунок коштів загального фонду передбачається: 

- «Розробка нових видів протезно-ортопедичних виробів та 

обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах» в сумі 

14167,7 тис. грн., що на 725,9 тис. грн., або на 5,4% більше за 2014 рік (13441,8 

тис. грн.) та враховує потребу на 72,0% (19690,2 тис. грн.).  

- «Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів» в сумі 100276,9 тис. грн. 

на рівні 2014 року, що враховує потребу на 10,3% (971110,2 тис. грн.)  

- «Забезпечення окремих категорій населення України технічними та 

іншими засобами реабілітації» в сумі 817411,9 тис. грн., що на 249000,0         

тис. грн. або на 43,8% більше за 2014 рік (568411,9 тис. грн.) та враховує 

потребу на 82,5% (991287,5 тис. грн.). Хоча це найвищий показник врахування 

потреби у видатках за даним напрямом використання в показниках проекту 

бюджету (для порівняння у 2014 році показник становив 75,9%, у 2013 – 74,0%, 

у 2011 – 49,3%), однак проведення антитерористичної операції в результаті 

подій на сході України постійно збільшує чисельність людей, які потребують 

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, тому в бюджеті 

необхідно повністю врахувати потребу в сумі 991 287,5 тис. грн., 

збільшивши граничний обсяг на 173875,6 тис. грн. 

8) За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Фонду 

соціального захисту інвалідів» (КПКВК 2507040) передбачені видатки в сумі 

28237,6 тис. грн. (28198,9тис.грн. загальний фонд, 38,7 тис. грн. спеціальний 

фонд), що на 2366,0 тис. грн. більше за призначення 2014 року із змінами, 

однак порівняно із бюджетом початку року на 218,9 тис. грн. менше. В той же 

час для забезпечення виконання Фондом нових функцій, переданих у зв’язку із 

ліквідацією ПО «Укрпротез», необхідно додатково виділити 4105,0 тис. грн.  
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9) Необхідно звернути увагу на те, що у проекті Державного бюджету 

України на 2015 рік передбачено ряд нових бюджетних програм на 

загальну суму 163 949,0 тис. грн. на заходи щодо соціальної підтримки 

учасників антитерористичної операції, відповідальним виконавцем яких 

визначено Державну службу України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції: 

"Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили 

функціональні можливості нижніх кінцівок" (КПКВК 2505140) у сумі 63 949,0 

тис. грн. на придбання 216 квартир орієнтовною вартістю 296,1 тис.грн.; 

 "Заходи з психологічної реабілітації постраждалих учасників 

антитерористичної операції" (КПКВК 2505150) у сумі 49 997,2 тис. грн. або 

61,1% від потреби (81797,4 тис. грн.). Граничний обсяг видатків дозволить 

надати психологічну реабілітацію лише 9,6 тис. осіб. Необхідно виділити 

додаткові кошти в сумі 31800,2 тис. грн. для надання реабілітації ще 6,1 

тис. осіб відповідно до потреби.   

"Забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції 

санаторно-курортним лікуванням" (КПКВК 2505160) у сумі 22 453,8 тис. грн. 

(3,4 тис. осіб); 

"Заходи з соціальної та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або 

у відставку)" (КПКВК 2505170) у сумі 27 549,0 тис. гривень або 32,6% від 

потреби (84510,0 тис. грн.). Граничний обсяг видатків дозволить провести 

адаптацію 4,9 тис. осіб із існуючої потреби в 15,0 тис. осіб. Необхідно 

виділити додаткові кошти в сумі 56961,0 тис. грн. для забезпечення 

проведення адаптації додатково 10,1 тис. осіб відповідно до потреби.   

 

10) За новою бюджетною програмою "Забезпечення протезуванням та 

ортезуванням виробами підвищеної функціональності за технологіями 

виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які 

брали участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її 

проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок" 

(КПКВК 2505040) на 2015 рік передбачено видатки в обсязі 150 млн. грн., що 

дасть можливість забезпечити складне протезування та ортезування виробами 

підвищеної функціональності за кордоном чи закордонними фахівцями в 

Україні 150 особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні 

можливості кінцівки або кінцівок. 

11) В проекті бюджету Мінсоцполітики передбачено нову бюджетну 

програму по КПКВК 2501350 «Компенсація підприємствам, установам, 

організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на 

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період» в сумі 

1790000,0 тис. грн. Зазначену програму доцільно передбачити Міністерству 

оборони України, оскільки постановка на військовий облік здійснюється 

військкоматами. У Мінсоцполітики відсутня інформація щодо кількості осіб, 

які призивалися в особливий період. Зазначене здійснюють військкомати, які 
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також здійснюють контроль за поверненням цих осіб. Тобто, на відміну від 

органів Мінсоцполітики у військкоматах є дані на кожного мобілізованого 

щодо їх відношення до військової служби і вони спроможні контролювати 

підприємства з цих питань. У зв’язку з цим Мінсоцполітики не спроможне буде 

здійснювати планування коштів, а відтак здійснювати компенсації 

підприємствам.  

 

Необхідно звернути увагу на відсутність в проекті бюджету на 2015 рік 

бюджетної програми Мінсоцполітики по забезпеченню житлом окремих 

категорій громадян (у Державному бюджеті України 2014 рік (до внесення 

змін у березні 2014 року) була передбачена бюджетна програма по КПКВК 

2501100 «Забезпечення житлом інвалідів війни, воїнів-інтернаціоналістів, 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів 

по зору та слуху, військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, для 

відселення їх із закритих та віддалених від населених пунктів військових 

гарнізонів» із сумою 300000,0 тис. грн., яка в подальшому була ліквідована).  

Натомість, відповідно до статті 21 законопроекту у 2015 році капітальні 

видатки державного бюджету (будівництво, капітальний ремонт та 

реконструкція об'єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального та 

дорожнього господарства; придбання обладнання, шкільних автобусів і 

медичного автотранспорту для бюджетних установ, комп’ютерної техніки та 

підручників для шкіл, забезпечення житлом громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів 

війни, здійснення заходів із реабілітації дітей з дитячим церебральним 

паралічем, збереження та розвиток історико-культурних місць України та 

заповідників; будівництво та розвиток мережі метрополітенів; придбання 

вагонів для комунального електротранспорту та інші заходи, пов'язані з 

розширеним відтворенням), в тому числі у частині державної підтримки 

соціально-економічного розвитку регіонів, здійснюються за рахунок 

бюджетної програми "Державні капітальні видатки, що розподіляються 

Кабінетом Міністрів України". Необхідно доповнити статтю 21 

законопроекту після слів «інвалідів війни» словами «інвалідів по зору та 

слуху, військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, для 

відселення їх із закритих та віддалених від населених пунктів військових 

гарнізонів».  

 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

 

1.  проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 

рік» (р. № 1000), поданий Кабінетом Міністрів України, може бути 

підтриманий Комітетом за умови обов’язкового врахуванням таких 

пропозицій: 

1) статтю 21 законопроекту після слів «інвалідів війни» доповнити 

словами «інвалідів по зору та слуху, військовослужбовців, звільнених у запас 

або у відставку, для відселення їх із закритих та віддалених від населених 

пунктів військових гарнізонів»;  
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  2) в абзаці шостому пункту сьомого Прикінцевих положень 

законопроекту вилучити слова та цифри «статей 5 та 6 Закону України "Про 

соціальний захист дітей війни" (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 4, 

ст. 94 із наступними змінами), статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної 

Ради України, 1993, № 45, ст. 425 із наступними змінами), статті 9 Закону 

України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994, 

№ 4, ст. 18 із наступними змінами), статей 6-1, 6-2, 6-3 та 6-4 Закону України 

"Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 

2000, № 24, ст. 182 із наступними змінами), стаття 4 Закону України "Про 

встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій 

громадського протесту та членам їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 

2014, № 12, ст. 187); 

3) нову бюджетну програму КПКВК 2501350 «Компенсація 

підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку 

працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на 

особливий період» в сумі 1790000,0 тис. грн., передбачити Міністерству 

оборони України (в проекті вона передбачена Мінсоцполітики); 

4) за бюджетною програмою "Заходи з психологічної реабілітації 

постраждалих учасників антитерористичної операції" (КПКВК 2505150) 
визначити видатки у сумі 81797,4 тис. грн., збільшивши граничний обсяг на  

31800,2 тис. грн.  

5) за бюджетною програмою "Заходи з соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції (крім 

військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку)" (КПКВК 

2505170) визначити видатки у сумі 84510,0 тис. грн., збільшивши граничний 

обсяг на  56961,0 тис. грн.  

6) За бюджетною програмою "Заходи із соціальної, трудової та 

професійної реабілітації інвалідів" (КПКВК 2507030) визначити видатки у 

загальному обсязі 1 279 195,0 тис. грн. (по загальному фонду – 

1 105 732,1 тис. грн., по спеціальному – 173 462,9 тис. грн.), збільшивши 

граничний обсяг на 173 875,6 тис. грн. на забезпечення окремих категорій 

населення України технічними та іншими засобами реабілітації».  

7) За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Фонду 

соціального захисту інвалідів» (КПКВК 2507040) встановити видатки в сумі 

32342,6 тис. грн. (32303,9 тис. грн. загальний фонд, 38,7 тис. грн. спеціальний 

фонд), збільшивши граничний обсяг на 4105,0 тис. грн. 

Збільшення видатків за бюджетними програмами КПКВК 2505150, 

КПКВК 2505170, КПКВК 2507030 та КПКВК 2507040 на загальну суму 

266 741,8 тис. грн. здійснити за рахунок невикористаного у 2014 році залишку 

коштів від надходжень до спеціального фонду Державного бюджету, які 

використовуються Фондом соціального захисту інвалідів по КПКВК 2507030 

(йдеться про залишки коштів, які не використані  на придбання автомобілів для 

людей з інвалідністю (понад 40 млн. грн.) та створення для них робочих місць 

(понад 200 млн. грн.).   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2195-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1584-14
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2. Рішення направити до Комітету з питань бюджету, який визначено 

головним з опрацювання законопроекту. 

 

Голова Комітету    Третьяков О.Ю. 


