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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 13 липня 2016 року 

  
 

Про стан виконання у 2016 році 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 

 

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 учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю, 

відповідальними виконавцями частини яких є Державна служба України у 

справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції і Фонд 

соціального захисту інвалідів, зокрема: 

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 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 94,2 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 1239,6 млн гривень; 

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

Відповідно до наданої інформації, рівень фактичного виконання 

бюджетних програм та використання виділених коштів на їх реалізацію 

коливається від 0 до 98,4 відсотків (додатки 1, 2, 3).    

 

За результатами проведеного аналізу виконання зазначених бюджетних 

програми, члени  Комітету висловили стурбованість такими питаннями: 

1) станом на липень місяць не затверджено розподіл субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла 

для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

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

військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують 

поліпшення житлових умов, за бюджетною програмою по КПКВК 2511120;    

2) існує велика ймовірність третій рік підряд невиконання бюджетної 

програми по КПКВК 2507030 в частині забезпечення людей з інвалідністю 

автомобілями за рахунок бюджетних коштів через неможливість проведення 

торгів із-за відсутності необхідної кількості учасників; 

3) спостерігається низький рівень виконання бюджетних програм по 

КПКВК 2507030 за напрямком «Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів» 

та по КПКВК 2505150 за напрямком «Забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної 

операції та яким встановлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни». 

 З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 



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

програм з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції 

та людей з інвалідністю  взяти до відома. 

2. Звернутися до Міністерства соціальної політики України щодо 

необхідності у найкоротший термін: 

- забезпечити проведення у 2016 році засідання робочої групи 

Міністерства соціальної політики України з питань надання державної 

допомоги організаціям та підприємствам громадських організацій інвалідів 

щодо розгляду питань в частині надання організаціям та підприємствам 

громадських організацій інвалідів цільової позики, фінансової допомоги на 

поворотній і безповоротній основі, дотацій за рахунок коштів Фонду 

соціального захисту інвалідів; 

- взяти на контроль питання забезпечення закупівлі послуг (путівок) із 

санаторно-курортного лікування в санаторно-курортних закладах інвалідів 

загального захворювання та інвалідів з дитинства, послуг (путівок) без 

лікування в санаторно-курортних закладах для громадян, що супроводжують 

інвалідів I групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями 

хребта та спинного мозку), структурними підрозділами з питань соціального 

захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі 

держадміністрацій, виконавчими органами міських рад з урахуванням змін, 

внесених постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №140 «Про 

внесення змін до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками 

деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального 

захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі 

держадміністрацій, виконавчими органами міських рад»;  

- опрацювати пропозиції, у тому числі законодавчі, щодо шляхів 

виконання вимог законодавства в частині забезпечення осіб з інвалідністю 

автомобілями. 

3. Звернутись до Прем’єр-міністра України щодо вжиття невідкладних 

заходів для забезпечення виконання державних гарантій по забезпеченню 

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, за рахунок коштів бюджетної програми по 

КПКВК 2511120. 

4. Питання стану реалізації бюджетних програм з питань соціального 

захисту учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю, 

головним розпорядником яких є Міністерство соціальної політики України, 

винести на розгляд Комітету за підсумками 9-ти місяців 2016 року. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                    О. ТРЕТЬЯКОВ   

 

 


