
 

 

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 18 травня 2016 року  

 

 

Про проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2016 рік»» 

 (реєстр. № 4543) 

 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Закону 

України „Про Державний бюджет України на 2016 рік” (реєстр. № 4543 від 

28.04.2016 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, Комітет зазначає 

наступне. 

Згідно з пояснювальною запискою метою законопроекту є підвищення 

соціальних стандартів (зокрема заробітних плат, допомог, пенсій) та 

збільшення обсягу субвенції на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на оплату житлово-комунальних послуг з метою компенсації 

громадянам зміни граничних роздрібних цін на природний газ для побутових 

споживачів та виробників теплової енергії. 

Законопроектом передбачається, зокрема: 

а) збільшити майже на 6,7 млрд. гривень доходну частину Державного 

бюджету України на 2016 рік за рахунок збільшення додаткових надходжень 

до загального фонду: 

- на 2,1 млрд. гривень від податку на додану вартість з вироблених в 

Україні товарів (робіт, послуг);  

- на 1,2 млрд. гривень від податку на прибуток підприємств;  

- на 3,8 млрд. гривень від рентної плати за користування надрами для 

видобування природного газу (у зв’язку із підвищенням ціни на природний газ 

для забезпечення побутових споживачів та виробників теплової енергії газом); 
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б) збільшити на 164,2 тис. грн. видатки за бюджетною програмою 

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” (головний розпорядник Міністерство соціальної політики України); 

в) збільшити на 17,2 тис. грн. видатки за бюджетною програмою КПКВК 

2505150 „Заходи з психологічної реабілітації постраждалих учасників 

антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників 

антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” 

(відповідальний виконавець Державна служба України у справах ветеранів 

війни та учасників антитерористичної операції); 

г) збільшити на 185,3 тис. грн. видатки за бюджетною програмою 

КПКВК 2511110 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за 

дитиною”(головний розпорядник Міністерство соціальної політики України); 

д) збільшити майже на 5,3 млрд. грн. видатки за бюджетною програмою 

КПКВК 3511150 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 

плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот” (головний розпорядник Міністерство 

фінансів України); 

е) збільшити на 126,3 млн. грн. видатки за бюджетною програмою 

КПКВК 3511340 „Субвенція з державного бюджету на виплату допомоги 

сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-

інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом I чи 

II групи (головний розпорядник Міністерство фінансів України); 

є) підвищити з 1 грудня 2016 року розмір мінімальної заробітної плати з 

1550 грн до 1600 грн.(на 50 грн); 

ж) підвищити з 1 грудня 2016 року прожитковий мінімум: 

- на одну особу в розрахунку на місяць – з 1496 грн до 1544 грн.(на 48 грн); 

- для дітей віком до 6 років – з 1313 грн до 1355 грн (на 42 грн);  

- для дітей віком від 6 до 18 років – з 1637 грн до 1689 грн (на 52 грн.); 

- для осіб, які втратили працездатність – з 1208 грн до 1247 грн. (на 39 грн);  

- для працездатних осіб - з 1550 гривень до 1 600 гривень (на 50 грн). 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України у своєму висновку підтримує необхідність підвищення рівня 

соціального забезпечення населення та вважає, що законопроект за 

результатами розгляду у першому читанні може бути прийнятий за основу.  

Комітет з питань бюджету рекомендує проект Закону України про 
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внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2016 рік» прийняти за основу та в цілому як закон із пропозиціями. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2016 рік» (реєстр. № 4543 від 28.04.2016), поданий Кабінетом Міністрів 

України, прийняти за основу та в цілому як закон. 

2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету, визначеного головним з опрацювання законопроекту. 

 

 

Голова Комітету       О.ТРЕТЬЯКОВ  
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Комітет Верховної Ради України 

з питань бюджету 

 

 

На засіданні Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, 

учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з 

інвалідністю 18 травня 2016 року розглянутий проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2016 рік» (реєстр. № 4543 від 28.04.2016), поданий Кабінетом Міністрів 

України. 

Направляємо рішення Комітету за результатами розгляду зазначеного  

законопроекту.   

 

Додаток: на 3 арк. 

 

 Голова Комітету      О.Третьяков  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик.Рибчинська Л.В. т.255 43 70 
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