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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 
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від 15 березня 2017 року 

  

 
 

Про стан виконання бюджетних програм з питань соціального 

захисту учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

Комітет, розглянувши на виконання контрольної функції, питання 

виконання у 2016 році бюджетних програм з питань соціального захисту 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю, та оперативну 

інформацію щодо стану реалізації відповідних бюджетних програм у                      

I кварталі 2017 року, зазначає наступне. 

У 2016 році Міністерству соціальної політики України, як головному 

розпоряднику бюджетних коштів, було передбачено 18 бюджетних програм 

щодо соціального захисту зазначених категорій осіб, у тому числі 7 

бюджетних програм виконувались за рахунок виділення коштів з резервного 

фонду Державного бюджету за окремими рішеннями Уряду (щодо надання 

одноразової грошової допомоги постраждалим учасникам Революції Гідності, 

учасникам антитерористичної операції та членам їхніх сімей у разі смерті 

таких осіб). 

При цьому відповідальним виконавцем 3-х бюджетних програм 

визначено Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції (КПКВК 2505040, 2505140, 2505150), 2 

бюджетних програм –  Фонд соціального захисту інвалідів (КПКВК 2507030, 

2507100) (додаток 1). 

Протягом року Міністерством неодноразово здійснювався перерозподіл 

бюджетних призначень між програмами. Зокрема, було додатково виділено: 



169,6 млн грн по КПКВК 2501150 «Щорічна разова грошова допомога 

ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога 

особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною» 

для забезпечення повної та своєчасної виплати щорічної разової грошової 

допомоги до 5 травня;  

131,7 млн грн по КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та 

професійної реабілітації інвалідів» для забезпечення осіб та дітей з 

інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації; 

116,9 млн грн по 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». 

В цілому за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких 

визначено безпосередньо Мінсоцполітики, спостерігається майже 100-

відсоткове використання бюджетних коштів та фактичне перевиконання 

результативних показників бюджетних програм.   

Проте, бюджетну програму по КПКВК 2501750 «Надання одноразової 

грошової допомоги особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, 

мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що 

відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року» виконано 

лише на 73,7 відсотка. Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів 

України для надання одноразової грошової допомоги 523 особам, які отримали 

легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у Революції 

Гідності, було виділено 7,6 млн гривень, проте фактично виплату отримали 

лише 385 осіб на загальну суму 5,6 млн грн. 

Загалом для надання одноразової грошової допомоги постраждалим 

учасникам Революції Гідності, учасникам антитерористичної операції та 

членам сімей загиблих таких осіб на реалізацію 7 відповідних бюджетних 

програм із резервного фонду Державного бюджету Мінсоцполітики було 

виділено 96,6 млн грн, з яких фактично використано 89,7 млн грн (92,3 

відсотка), залишок невикористаних коштів склав 6,9 млн гривень. 

Рівень виконання 3-х бюджетних програм, відповідальним виконавцем 

яких визначено Державну службу України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції, є нижчим за 90 відсотків. При цьому 

загальна сума бюджетних призначень на виконання цих програм протягом 

року була зменшена на суму 131,1 млн гривень (з 319,7 млн грн до 188,6 млн 

грн). 

Рівень виконання бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких 

визначено Фонд соціального захисту інвалідів, за підсумками 2016 року склав: 

за бюджетною програмою по КПКВК 2507100 «Реабілітація дітей-

інвалідів» – 93,9% (використано 0,634 млн грн із запланованих 0,675 млн грн); 



за бюджетною програмою по КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, 

трудової та професійної реабілітації інвалідів» – 94,3% (використано 1397,8     

млн грн із передбачених 1482,2 млн грн). 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» 

Міністерству соціальної політики України, як головному розпоряднику 

бюджетних коштів, передбачено 10 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 (1 бюджетна 

програма) і Фонд соціального захисту інвалідів (2 бюджетні програми). 

Крім того, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України                

№ 84-р від 08.02.2017, з резервного фонду Державного бюджету для надання 

одноразової грошової допомоги членам сімей 4-х осіб, які загинули (померли) 

під час участі в антитерористичній операції, та 9-м особам, які отримали 

інвалідність під час участі у зазначеній операції, за бюджетною програмою по 

КПКВК 2501700 Міністерству соціальної політики України виділено                  

4,9 млн грн, з яких станом на 10.03.2017 отримувачам допомоги виплачено 4,7 

млн грн (додаток 2). 

Також, відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України                

№ 149-р, 151-р, 152-р, 153-р від 21.02.2017, Міністерству соціальної політики 

України із резервного фонду Державного бюджету виділено: 

28,5 млн грн для надання одноразової грошової допомоги особам, які 

отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у 

масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 

2013 р. по 21 лютого 2014 року; 

29,8 млн грн для надання одноразової грошової допомоги особам, які 

отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі в масових акціях 

громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 

лютого 2014 року; 

20,6 млн грн для надання одноразової грошової допомоги особам, які 

отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових 

акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 

21 лютого 2014 року; 

34,8 млн грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей 

осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, 

що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року. 

Проте, на даний час відповідні бюджетні програми ще не запроваджено 

та виплати не здійснювались. 

Частиною сьомою статті 20 Бюджетного кодексу України на виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків 

бюджетних програм, порядки використання коштів державного бюджету за 

якими визначаються у 2017 році Кабінетом Міністрів України, та бюджетних 

програм, за якими затверджені порядки використання коштів державного 

бюджету» № 15-р від 11.01.2017 Міністерству соціальної політики України 



передбачено у встановленому порядку у тридцятиденний строк з дня набрання 

чинності Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”: 

забезпечити затвердження порядку використання коштів державного 

бюджету за бюджетною програмою: 

- по КПКВК 2501350 «Компенсація підприємствам, установам, 

організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на 

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період за   

2014-2015 роки»; 

підготувати проекти актів щодо внесення змін до затверджених порядків 

використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами: 

- по КПКВК 2501130 «Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок 

та інших найбільш вразливих категорій населення» у частині уточнення назви 

бюджетної програми; 

- по КПКВК 2501150 «Щорічна разова грошова допомога ветеранам 

війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які 

мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною» у частині 

зміни джерела відшкодування витрат на проведення безоплатного поховання 

осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною; 

- по КПКВК 2501220 «Фінансова підтримка громадських об’єднань 

інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових 

пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні» у частині зміни назви бюджетної програми; 

- по КПКВК 2511120 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 

10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 

частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту”, та осіб, які втратили функціональні можливості 

нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов» у 

частині уточнення назви та положень щодо отримувачів грошової компенсації. 

Із 5-ти бюджетних програм, передбачених розпорядженням Кабінету 

Міністрів України № 15-р, порядок використання коштів затверджено лише за 

бюджетною програмою по КПКВК 2511120 (постанова Кабінету Міністрів 

України «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів 

їх сімей» № 119 від 21.02.2017, яка набула чинності 08.03.2017 року). За 

іншими програмами проекти актів знаходяться в процесі підготовки для 

подання на розгляд Уряду.   

Відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України 

головний розпорядник бюджетних коштів розробляє та протягом 45 днів з дня 

набрання чинності законом про Державний бюджет України затверджує 

спільно з Міністерством фінансів України паспорт бюджетної програми. 



За результатами проведеного аналізу наразі затверджено 4 паспорти 

бюджетних програм із 9 необхідних (за бюджетними програмами по КПКВК 

2501070, 2501470, 2505150, 2507100). При цьому своєчасно у законодавчо 

визначений термін затверджено лише 1 паспорт бюджетної програми по 

КПКВК 2507100 (07.02.2017 року). Необхідно зауважити, що із 5 бюджетних 

програм, за якими ще не затверджено паспорти, 4 бюджетні програми 

потребують також внесення змін до порядків використання коштів, які до 

цього часу не подані на розгляд Уряду. 

Як наслідок, у першому кварталі поточного року направлення відкритих 

асигнувань на здійснення видатків проведено Міністерством соціальної 

політики України не в повному обсязі, а рівень фактичного використання 

виділених коштів залишається низьким. 

 З урахуванням вищезазначеного та проведеного обговорення, Комітет 

вирішив: 

1. Інформацію Міністерства соціальної політики України щодо стану 

виконання бюджетних програм з питань соціального захисту учасників 

антитерористичної операції та людей з інвалідністю у 2016 році та I кварталі 

2017 року взяти до відома. 

2. Питання  стану реалізації бюджетних програм з питань соціального 

захисту учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

тримати на подальшому контролі Комітету.   

3. Стан реалізації бюджетних програм з питань соціального захисту 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю у 2017 році 

розглянути на засіданні Комітету у квітні поточного року.  

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                    О. ТРЕТЬЯКОВ   

 


