
Додаток 3

План на I 

квартал, 

млн. грн

Профінансовано 

(направлено відкритих 

асигнувань на 

здійснення видатків),                  

млн. грн

Виконано 

(касові 

видатки), 

млн. грн

У % від плану  

за I квартал 

(гр.7/гр.5*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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"

25.02.2016 Службою 

направлені 

пропозиції до 

Паспорту бюджетної 

програми до 

Мінсоцполітики, на 

даний час Паспорт 

знаходиться на 

погодженні в 

Мністерстві фінансів 

України 

150,0 38,0 2,4 2,3 6,1

Кредиторська заборгованність погашена повністю. Постановою КМУ від 24.02.2016 № 172 

затверджено нову редакцію Порядку використання коштів за даною програмою. Наразі надіслано на 

підпис проект наказу Мінсоцполітики про утворення експертної групи Служби з протезування, 

формується її склад. Здійснюються організаційні заходи щодо відправки  перших двох учасників АТО 

на протезування за кордон.

2505140

„Забезпечення житлом осіб, які брали 

безпосередню участь в 

антитерористичній операції та/або у 

забезпеченні її проведення і втратили 

функціональні можливості нижніх 

кінцівок”

Наказ                 від 

26.02.2016 №191/227
63,9 11,6 11,6 0 0,0

Кошти спрямовано на рахунки обласних та Київської міської державних адміністрацій для придбання 

житла 16 учасникам АТО. Наразі після погодження із заінтересованими органами із зауваженнями на 

правову експертизу до Мін`юсту (вих. № 1163/01/09.1-16 від 16.03.2016) надіслано проект постанови 

КМУ "Про зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у 

забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок " (зміни до 

постанови КМУ від 17.06.2015 № 407)  

2505150

 "Заходи із психологічної реабілітації, 

соціальної та професійної адаптації  

учасників антитерористичної операції та 

забезпечення постраждалих учасників 

антитерористичної операції санаторно-

курортним лікуванням", у тому числі:

Наказ                          

від 23.02.2016 

№165/202

105,8 26,4 26,4 5,4 20,5 -

"Здійснення заходів щодо надання 

центрами соціально-психологічної 

реабілітації населення соціальної та 

психологічної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, громадянам, 

постраждалим внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, або, які  проживають на 

території радіоактивного забруднення"

5,8 1,4 1,4 1,0 71,4

За операвтивною інформацією, наданою центрами, у січні - лютому 2016 року до центрів за 

соціальною і психологічною допомогою звернулося 9784 особи, у тому числі 901 учасник АТО та 

1498 членів їх сімей. 30.03.2016. буде виплачена зарплата працівникам Центрів, кошти будуть 

використані в повному обсязі. Наразі до Мінсоцполітики для винесення на розгляд Уряду направлено 

проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України" (зміни до Порядків, затверджених постановами КМУ від 31.03.2015 № 149, № 

179), який Мінфіном та Мін`юстом погоджено без зауважень, а Мінекономрозвитку погоджено із 

зауваженнями.                                

Інформація щодо виконання у І кварталі 2016 року бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (без урахування власних 

надходжень бюджетних установ)            

Код 

програмної 

кваліфікації 

видатків та 

кредитуванн

я державного 

бюджету

Найменування бюджетної 

програми/напрями використання 

бюдетних коштів

Дата затвердження 

паспорта бюджетної 

програми

План на                

2016 рік,                  

млн. грн

Дані за I квартал 2016 року (станом на 28.03.2016)

Додаткова інформація про заплановані результативні показники бюджетної програми та фактичне їх 

виконання



План на I 

квартал, 

млн. грн

Профінансовано 

(направлено відкритих 

асигнувань на 

здійснення видатків),                  

млн. грн

Виконано 

(касові 

видатки), 

млн. грн

У % від плану  

за I квартал 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 

програмної 

кваліфікації 

видатків та 

кредитуванн

я державного 

бюджету

Найменування бюджетної 

програми/напрями використання 

бюдетних коштів

Дата затвердження 

паспорта бюджетної 

програми

План на                

2016 рік,                  

млн. грн

Дані за I квартал 2016 року (станом на 28.03.2016)

Додаткова інформація про заплановані результативні показники бюджетної програми та фактичне їх 

виконання

"Здійснення заходів з психологічної 

реабілітації учасників антитерористичної 

операції"

50,0 14,5 14,5 1,8 12,4

За оперативною інформацією, наданою регіональними органами соціального захисту населення, 

станом на 05.03.2016 направлено на психологічну реабілітацію до 4-х реабілітаційних установ 

(договори по яких пролонговані з 2015 року на загальну суму 4,1 млн. грн.) 459 учасників АТО.                                                                                                             

25.03.2016 відбулася процедура розкриття пропозицій конкурсних торгів (кошторисні призначення у 

сумі 44 046,7 тис. грн. заявлені на проведення тендерних закупівель у 2016 році). На данний час 

розпочалася процедура розгляду та оцінки поданих проопозицій.                                                                                                                                   

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України" (зміни до Порядків, затверджених постановами КМУ від 31.03.2015 № 221), який 

Мінфіном погоджено без зауважень, Мінекономрозвитку та Мін`юстом погоджено із зауваженнями, 

направлено  до Мінсоцполітики для внесення на розгляд КМУ. Проект постанови Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників 

антитерористичної операції” направлено на правову експертизу до Мінюсту.                                                                                                                                                                     

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку виплати грошової 

компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для 

проходження психологічної реабілітації і назад” повернуто Мінсоцполітики на  доопрацювання 

(підготовку фінансових розрахунків). 

"Здійснення заходів з соціальної та 

професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції "  

27,5 6,8 6,8 0,9 13,2

За оперативною інформацією, наданою регіональними органами соціального захисту населення, 

станом на 05.03.2016 заходами охоплено 527 учасників АТО; укладено 198 договорів з навчальними 

закладами (професії - електрогазозварник, кінолог, робітник фермерського господарства, водій 

автотранспортних засобів, бармен, машиніст автомобільного транспорту, терапія, ортопедична 

стоматологія). Наразі до Мінсоцполітики для винесення на розгляд Уряду направлено проект 

постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України" (зміни до Порядків, затверджених постановами КМУ від 31.03.2015 № 149, № 179), який 

Мінфіном та Мін`юстом погоджено без зауважень, а Мінекономрозвитку погоджено із зауваженнями.  

Крім того, проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку організації  

соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції” з урахуванням зауважень  

повторно направлено на погодження  до Мінфіну і Мінекономрозвитку.   

"Забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням осіб, які постраждали під час 

проведення антитерористичної операції та 

яким встановлено статус учасника бойових 

дій чи інваліда війни"

22,5 3,7 3,7 1,7 45,9

З 2015 року пролонговані договори з 10 санаторно-курортними закладами у сумі 3,7 млн. грн.                                                                                                                          

З 01.01.16 закуплено 723 путівки (686 - уч. бойових дій; 33 - інваліди війни; 4 - супроводжуючі особи).  

Розподіл путівок, затверджений Мінсоцполітики 09.03.2016, надіслано на місця для відповідної 

роботи.                                                                                                                                                 

22.03.2016 Службою була проведена відкрита процедура закупівлі санаторно-курортних путівок 

відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (кошторисні призначення у 

сумі 18,6 млн. грн. заявлені на проведення тендерних закупівель у 2016 році). На данний час 

розпочалася процедура розгляду та оцінки поданих пропозицій. Відповідні оголошення розміщено на 

веб-сайті Служби та на веб-порталі державних закупівель.


