
 

 

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 6 липня 2016 року  

 

 

Про проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо забезпечення функціонування реабілітаційних установ  

для інвалідів та дітей-інвалідів (реєстр. № 4586) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо забезпечення функціонування реабілітаційних установ 

для інвалідів та дітей-інвалідів (реєстр. № 4586 від 04.05.2016 р.), поданий 

Кабінетом Міністрів України, Комітет зазначає наступне. 

Відповідно до ст. 87 Бюджетного кодексу України та ст. 20 Закону України 

„Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” фінансування 

всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації 

інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

здійснюється зі спеціального фонду державного бюджету, що формується за 

рахунок адміністративно-господарських санкцій, що надходять до Фонду 

соціального захисту інвалідів від роботодавців за невиконання нормативу 

робочих місць для інвалідів.  

Законопроектом за реєстр. № 4586 пропонується запровадити 

фінансування реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що 

підпорядковані безпосередньо Міністерству соціальної політики України, за 

рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України, а 

законопроектом за реєстр. № 2042а, який прийнятий Верховною Радою України 

за основу 15.09.2015 р., пропонується припинити фінансування цих установ зі 

спеціального фонду державного бюджету, що формується за рахунок 

адміністративно-господарських санкцій.  
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Також законопроектом за реєстр. № 4586 пропонується в Бюджетному 

кодексі України застосовувати узагальнену назву „реабілітаційні установи для 

інвалідів та дітей інвалідів” замість конкретних назв „всеукраїнських, 

державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів та 

державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів”. 

Як зазначається у пояснювальній записці, така необхідність виникла тому, 

що у сфері управління Мінсоцполітики та органів соціального захисту населення 

окрім центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів та професійної реабілітації 

інвалідів, діють ще інші типи реабілітаційних установ, а саме: 

 центри змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів (комплексної 

реабілітації);  

 реабілітаційні установи змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів 

з розумовою відсталістю; 

 установи постійного та тимчасового перебування інвалідів з розумовою 

відсталістю, які позбавлені щорічного стабільного фінансового забезпечення, що 

негативно впливає на реабілітаційні процеси, особливо осіб з інтелектуальною 

недостатністю. 

У сфері управління Мінсоцполітики і місцевих органів соціального захисту 

населення перебувають 165 реабілітаційних установ для інвалідів і дітей-

інвалідів, 9 з яких безпосередньо підпорядковані Мінсоцполітики і перебувають 

у державній власності. Це центри професійної реабілітації інвалідів 

(Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів, Вінницький 

міжрегіональний центр профреабілітації інвалідів „Поділля”, Львівський 

міжрегіональний центр соціально-трудової, професійної і медичної реабілітації 

інвалідів і Донбаський міжрегіональний центр профреабілітації інвалідів), а 

також центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів. 

Міністерство фінансів України законопроект не підтримує. 

У своєму експертному висновку Міністерство фінансів зазначає, що 

перекладання фінансування реабілітаційних установ для інвалідів та дітей 

інвалідів зі спеціального фонду державного бюджету на загальний фонд 

потребуватиме вишукання додаткових коштів у сумі близько 58-60 мільйонів 

гривень. 

У 2016 році зі спеціального фонду державного бюджету по бюджетній 

програмі КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової реабілітації інвалідів» 

передбачено фінансування у сумі 140,6 млн грн, з яких на фінансування центрів 

реабілітації інвалідів виділено 57,8 млн грн (41% від загального обсягу видатків). 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України погоджується із пропозиціями законопроекту.  В той же час висловлює 

зауваження, що рішення щодо внесеного законопроекту має прийматися за 

результатами розгляду законопроекту за реєстр. № 2042а. 

Члени Комітету не заперечують проти внесення змін до статей 89 та 90 

Бюджетного кодексу України в частині застосування узагальненого 

формулювання «реабілітаційні установи для інвалідів та дітей інвалідів», що має 

надати місцевим органам влади право вибору, які з реабілітаційних установ, з 
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урахуванням потреб регіону, можна утворювати або реорганізовувати на базі 

діючих установ, а також самостійно вирішувати питання щодо планування 

розподілу обсягу видатків на фінансування комунальних реабілітаційних 

установ для інвалідів та дітей-інвалідів між місцевими бюджетами та 

забезпечення реабілітаційними послугами осіб з інвалідністю, які фактично 

перебувають (проживають) у певній адміністративно-територіальній одиниці.   

Разом з тим акцентують увагу та те, що потребує додаткового погодження 

з Міністерством фінансів України законодавча ініціатива, викладена у 

законопроектах за р.№ 4586 і 2042а, щодо зміни джерела фінансування 

всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації 

інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а саме: за 

рахунок коштів загального фонду Державного бюджету замість спеціального 

фонду Державного бюджету. Без підтримки зі сторони Міністерства фінансів 

України такої законодавчої ініціативи, може виникнути ситуація, за якої 

зазначені центри фактично  не будуть фінансуватись. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення 

функціонування реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів (реєстр. 

№ 4586 від 04.05.2016 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, за 

результатами розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету, визначеного головним з опрацювання законопроекту. 

 

 

 

Голова Комітету       О.ТРЕТЬЯКОВ  
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