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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 
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від 19 лютого 2015 року 

  

 

 

 Щодо стану реалізації Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2015 рік» в частині виконання бюджетних програм,  

пов'язаних із соціальним захистом ветеранів,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

  

 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» 

передбачені наступні бюджетні програми щодо соціального захисту ветеранів, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю: 

– КПКВК 2501130 «Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне 

звання України «Мати-героїня», інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим 

особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми», за якою передбачено 

видатки у сумі 68 789,7 тис.грн. (на виплату інвалідам буде спрямовано 5 764,1  

тис.грн., що у порівнянні з 2014 роком більше на 62,5 тис.грн. або 1,1 відсотка; 

матеріальну допомогу передбачається виплатити 12 016 особам  (на рівні    

2014 року); розмір виплати встановлюється на рівні 50% прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2015 - 474,5 грн., а з 

01.12.2015 - 537 грн.); 

– КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної 

реабілітації інвалідів». За цією програмою за рахунок коштів загального фонду 

бюджету передбачено видатки у сумі 931 856,5 тис.грн., з яких: 

за напрямом «Забезпечення окремих категорій населення технічними та 

іншими засобами реабілітації» передбачені видатки у сумі 817 411,9 тис.грн. 

(що на 42,6 % більше, ніж у 2014 році (573 294,4 тис.грн.). За рахунок 

передбачених видатків планується виготовити 524,1 тис.од. технічних та інших 



засобів реабілітації для забезпечення ними інвалідів, дітей-інвалідів та інших 

окремих категорій населення; 

за напрямом «Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів» передбачено 

видатки у сумі 100 276,9 тис.грн. (на рівні 2014 року, що дозволить 

забезпечити санаторно-курортними путівками 14 755 інвалідів, у тому числі     

1 373 інвалідів-спинальників та 13 382 інвалідів інших профілів; планується 

придбати 517 путівок без лікування для супроводжуючих інвалідів І групи, 

забезпечити 31 392 інвалідів грошовою компенсацією замість невикористаної 

санаторно-курортної путівки та за самостійне санаторно-курортне лікування, у 

тому числі 22 010 інвалідів війни та  9 382  інвалідів з дитинства та загального 

захворювання, а також здійснити оплату проїзду для 358 чол. супроводжуючих 

інвалідів-спинальників); 

– КПКВК 2501070 «Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-

реабілітаційна допомога інвалідам у клініці «Науково-дослідного інституту 

протезування, протезобудування та відновлення працездатності». За цією 

програмою за рахунок коштів загального фонду бюджету передбачено видатки 

у сумі 13 978,8 тис. грн. (передбачається здійснити реабілітаційні заходи та 

надати протезно-ортопедичну допомогу 2 000  інвалідам, у тому числі 980 

дітям-інвалідам); 

– КПКВК 2501150 «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни 

та жертвам нацистських переслідувань». За цією програмою передбачено 

видатки у сумі 882 852,5 тис.грн. (що у порівнянні з 2014 роком збільшено на 

114 186,8 тис.грн. або 14,9 відсотка, у зв’язку із можливим збільшенням 

розміру допомоги у 2015 році на 10 %, а також розширенням кола осіб, яким 

буде надано статус учасника бойових дій (учасники АТО) та членів сімей 

загиблих. Мінсоцполітики станом на 18.02.2015 розроблено та направлено на 

погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади проект 

Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати у 2015 році 

разової грошової допомоги, передбаченої законами України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських 

переслідувань», якою передбачається установити розміри грошової допомоги 

до 5 травня); 

– КПКВК 2501350 «Компенсація підприємствам, установам, організаціям 

у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за 

призовом під час мобілізації, на особливий період», за якою передбачено 

видатки у сумі 1 790 000,0 тис.грн. (нова програма); 

– КПКВК 2501470 «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». За цією програмою за рахунок коштів загального фонду бюджету 

передбачені видатки у сумі  88 048,7 тис.грн. (планується здійснити 

оздоровлення 14 774 осіб (у 2014 році оздоровлено 14 624 особи)); 

– КПКВК 2501480 «Надання щомісячної адресної  допомоги особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в 

тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», за якою передбачено 

видатки у сумі 510 000,0 тис.грн.; 



– КПКВК 2501570 «Виплата матеріальної допомоги 

військовослужбовцям, звільненими з  військової строкової служби», за якою 

передбачено видатки у сумі 36 900,0 тис.грн. (нова програма); 

– КПКВК 2505040 «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 забезпеченні її проведення і втратили 

функціональні можливості кінцівки або кінцівок», за якою передбачено 

видатки у сумі 150 000,0  тис.грн. (планується здійснити протезування та 

ортезування понад 220 осіб, які брали участь в антитерористичній операції 

та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості 

кінцівки або кінцівок); 

– КПКВК 2505080 «Здійснення заходів щодо надання соціальної та 

психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації 

населення», за якою передбачено видатки у сумі 5 420,3 тис.грн. (нова 

програма, якою заплановано  утримання 5 центрів реабілітації); 

– КПКВК 2505140 «Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і 

втратили функціональні можливості нижніх кінцівок», за якою передбачено 

видатки у сумі 63 949 тис.грн. (нова програма, якою заплановано  придбання 

близько 200 квартир); 

– КПКВК 2505150 «Заходи з психологічної реабілітації постраждалих 

учасників антитерористичної операції», за якою передбачено видатки у сумі 

49 997,2 тис. грн. (нова програма, якою заплановано здійснення психологічної 

реабілітації близько 7,5 тис. осіб);  

– КПКВК 2505160 «Забезпечення постраждалих учасників 

антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням», за якою 

передбачено видатки у сумі 22 453,8 тис. грн. (нова програма, якою 

заплановано здійснення санаторно-курортного лікування близько 4 тис. осіб); 

– КПКВК 2505170 «Заходи з соціальної та професійної адаптації 

учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у 

запас або у відставку)», за якою передбачено видатки у сумі 27 549,0 тис.грн. 

(нова програма, якою заплановано здійснити соціальну та професійну 

адаптацію близько 5 тис. осіб). 

Відповідно до частин 7 та 8 статті 20 Бюджетного кодексу України 

порядки використання коштів державного бюджету за бюджетними 

програмами, вперше визначеними законом про Державний бюджет України, 

затверджуються протягом 30 днів, а паспорт бюджетної програми протягом 45 

днів з дня набрання ним чинності. 

У ході засідання Комітету було встановлено, що станом на 19 лютого 

2015 року порядки використання бюджетних коштів та паспорти бюджетних 

програм за всіма новими програмами та деякими іншими, головним 

розпорядником яких є Міністерство соціальної політики України і які 

передбачають видатки на соціальний захист та реабілітацію учасників 

антитерористичної операції, не затверджені. Тобто, учасники 

антитерористичної операції позбавлені можливості своєчасно одержати 

передбачені законом вкрай необхідні їм в умовах сьогодення соціальні послуги 



та матеріальні виплати (послуги з соціальної, психологічної, професійної 

реабілітації та адаптації,  санаторно-курортного лікування тощо) не через 

відсутність бюджетних коштів, а через бюрократичну тяганину. 

 

 З урахуванням вищезазначеного та проведеного обговорення, Комітет 

вирішив: 

 

1. Інформацію Міністерства соціальної політики України та Державної 

служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 

операції взяти до відома. 

 

 2. Звернутись до Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. з проханням 

дати протокольне доручення відповідним центральним органам виконавчої 

влади щодо термінового опрацювання для подальшого прийняття Кабінетом 

Міністрів України порядків використання бюджетних коштів, а також 

затвердження паспортів бюджетних програм, якими передбачені видатки на 

соціальний захист учасників антитерористичної операції.  

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                    О. Третьяков   


