
 
 

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

 
 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 30 березня 2016 року 

  

Про виконання у I кварталі 2016 року бюджетних програм з 

питань соціального захисту учасників антитерористичної операції та 

людей з інвалідністю, відповідальними виконавцями яких є Державна 

служба України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції, Фонд соціального захисту інвалідів та 

Міністерство соціальної політики України 

 

Комітет, розглянувши на виконання контрольної функції, питання 

виконання у І кварталі 2016 року бюджетних програм з питань соціального 

захисту учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю, 

зазначає наступне. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 

Міністерству соціальної політики України, як головному розпоряднику 

бюджетних коштів, передбачено ряд бюджетних програм щодо соціального 

захисту зазначених категорій осіб, відповідальними виконавцями частини 

яких є Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції і Фонд соціального захисту інвалідів, а саме: 

КПКВК 2501070 «Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-

реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту 

протезування, протезобудування та відновлення працездатності» у сумі 14,0 

млн гривень; 

КПКВК 2501130 «Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне 

звання України "Мати-героїня", інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим 

особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми» у сумі 50,5 млн 

гривень; 

КПКВК 2501150 «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та 

жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають 

особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною» у сумі 874,9 млн 

гривень; 



КПКВК 2501220 «Фінансова підтримка громадських об'єднань інвалідів 

та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових 

пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 

років» у сумі 81,1 млн гривень; 

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» у сумі 94,0 млн гривень; 

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» у сумі        

300,0 млн. гривень; 

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» у 

сумі 150,0 млн гривень; 

КПКВК 2505140 «Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню 

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

втратили функціональні можливості нижніх кінцівок» у сумі 63,9 млн гривень;  

КПКВК 2505150  «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та 

професійної адаптації  учасників антитерористичної операції та забезпечення 

постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним 

лікуванням» у сумі 105,8 млн гривень; 

КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної 

реабілітації інвалідів» у сумі 1179,0 млн гривень; 

КПКВК 2507100 «Реабілітація дітей-інвалідів» у сумі 0,7 млн гривень. 

За результатами проведеного аналізу, у поточному році головним 

розпорядником бюджетних коштів та відповідальними виконавцями 

бюджетних програм забезпечено затвердження паспортів бюджетних програм 

у лютому 2016 року. Проте, за трьома бюджетними програмами (КПКВК 

2505040, КПКВК 2501150, КПКВК 2501220) паспорти бюджетних програм 

залишаються ще не затвердженими. 

Направлення відкритих асигнувань на здійснення видатків проведено 

Міністерством соціальної політики України у першому кварталі поточного 

року майже у повному обсязі згідно планових призначень на відповідний 

період. Водночас рівень фактичного використання виділених коштів 

залишається ще досить низьким і коливається від 0 до 72,2 відсотків      

(Додатки 1, 2, 3).    

У процесі обговорення особливу увагу члени Комітету приділили 

питанню виконання бюджетних програм по забезпеченню соціальних гарантій 

та наданню послуг учасникам антитерористичної операції. 

Було акцентовано увагу на тому, що на адресу Комітету надходять 

численні звернення від учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей з проханням надати допомогу у вирішенні питань щодо реалізації 



передбачених законодавством пільг та соціальних гарантій для цієї категорії 

громадян, більшість з яких належить до компетенції органів місцевого 

самоврядування. Зазначене свідчить про відсутність достатнього рівня 

забезпечення координації роботи різних органів на місцях. 

 

 З урахуванням вищезазначеного та проведеного обговорення, Комітет 

вирішив: 

1. Інформацію щодо стану виконання у I кварталі 2016 року бюджетних 

програм з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції 

та людей з інвалідністю  взяти до відома. 

2. З метою покращення стану реалізації державних гарантій соціального 

захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, що 

відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування,  звернутись до 

голів Київської міської та обласних рад з проханням розглянути питання 

створення при органах місцевого самоврядування структури, яка надаватиме 

учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей практичну допомогу 

у реалізації державних гарантій, які відносяться до компетенції відповідних 

місцевих рад. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                    О. ТРЕТЬЯКОВ   

 


