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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 7 грудня 2016 року 

  
 

Про стан виконання у 2016 році бюджетних програм з питань 

соціального захисту учасників антитерористичної операції 

 

 

Комітет в черговий раз розглянув питання виконання Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2016 рік» в частині реалізації бюджетних 

програм щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції та 

заслухав інформацію представників Державної служби України у справах 

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та Міністерства 

соціальної політики України.  

Показники виконання бюджетних програм за 11 місяців поточного року 

дещо покращились порівняно зі звітними даними за 9 місяців 2016 року, проте 

вірогідність виконання бюджетних програм до кінця поточного року в 

повному обсязі викликає занепокоєння. 

Так, 

- по КПКВК 2505040 «Протезування та ортезування виробами 

підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями 

виготовлення, які відсутні в Україні, а також регенерація для окремих 

категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або у 

забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або 

кінцівок» за 11 місяців використано 27,5 млн гривень або 51,7% від плану 

відповідного періоду (за 9 місяців – 13,4 млн гривень, що становило 22,0%); 

- по 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 11 



місяців використано 15,7 млн гривень або 34,7% від плану відповідного 

періоду (за 9 місяців – 6,7 млн гривень, що становило 14,4%); 

- по КПКВК 2505150 «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та 

професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення 

постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним 

лікуванням» за 11 місяців використано 59,3 млн гривень або 60,7% від плану 

відповідного періоду (за 9 місяців – 35,0 млн гривень, що становило 43,5%); 

- по КПКВК 2511120 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих 

військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній  

операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа військовослужбовців, які 

брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових 

умов» за 11 місяців використано 22,6 млн гривень або 8,3% від плану 

відповідного періоду (за 9 місяців – 0 млн гривень). 

Особливу увагу члени Комітету акцентували на необхідності виконання 

в повному обсязі бюджетних програм, спрямованих на вирішення житлового 

питання постраждалих учасників антитерористичної операції та членів сімей 

загиблих. 

На обліку для поліпшення житлових умов з числа безпосередніх 

учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні 

можливості нижніх кінцівок, перебуває 56 осіб в 17 регіонах. Затверджені  

бюджетні призначення по КПКВК 2505140 у сумі 45,3 млн гривень є 

достатніми для забезпечення житлом усіх зазначених осіб. Наразі 

профінансовано 44,0 млн гривень для забезпечення житлом 54 осіб, проте 

станом на 01.12.2016 Київською міською та обласними держадміністраціями 

забезпечено придбання житла лише для 23 учасників антитерористичної 

операції в 13 регіонах. Запорізька, Миколаївська, Одеська та Черкаська області 

до цього часу не придбали жодної квартири для  учасників антитерористичної 

операції. 

Не менш складною залишається ситуація із реалізацією бюджетної 

програми по КПКВК 2511120. 

По цій бюджетній програмі передбачено майже 300,0 млн гривень. 

19.10.2016 Урядом прийнято постанову № 719 «Питання забезпечення 

житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь 

в антитерористичній операції, а також інвалідів I-II групи з числа 

військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують 

поліпшення житлових умов», якою запроваджено новий механізм 

забезпечення житлом зазначених категорій осіб, а саме передбачено 

придбання житла шляхом призначення та виплати грошової компенсації за 

належні їм для отримання жилі приміщення. Розподіл коштів субвенції в 

розрізі регіонів затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

26.10.2016 № 773-р. та 02.11.2016 погоджено з Комітетом ВР України з питань 

бюджету. І лише 09.11.2016 кошти субвенції в сумі 272,7 млн гривень 

спрямовано на рахунки структурних підрозділів з питань соціального захисту 

населення Київської міської та обласних державних адміністрацій. 

Відповідно, станом на 01.12.2016 із 23 регіонів (Донецькій та Луганській 



області субвенція не передбачена) виплата грошових компенсацій фактично 

розпочата лише в 7 областях – виплату здійснено 39 сім’ям  на суму 22,6 млн 

гривень. 

Крім того, Міністерство соціальної політики України планує до кінця 

поточного року виділити на ці цілі додатково ще 116,9 млн гривень.   

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції та Міністерство соціальної політики України 

поінформували, що вживаються всі можливі заходи по забезпеченню 

стовідсоткового виконання бюджетних програм, спрямованих на соціальний 

захист учасників антитерористичної операції. 

 З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Інформацію щодо стану виконання за 11 місяців 2016 року бюджетних 

програм з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції 

взяти до відома. 

2. Питання стану реалізації бюджетних програм з питань соціального 

захисту учасників антитерористичної операції тримати на подальшому 

контролі Комітету. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                    О. ТРЕТЬЯКОВ   

 

 


