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Стан виконання бюджетних програм з питань соціального захисту 

людей з інвалідністю   

 

 

Заслухавши інформацію в.о.директора Фонду соціального захисту 

інвалідів Линдюк О.А. про діяльність Фонду, а також народних депутатів 

України – членів Комітету, Комітет зазначає наступне.  

На виконання Постанови Верховної Ради Української РСР від 

21.03.1991р. № 876 «Про введення в дію Закону Української РСР «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР» постановою Кабінету 

Міністрів Української РСР від 18.07.1991 р. № 92 створено Фонд Української 

РСР соціального захисту інвалідів для фінансування робіт і програм по 

соціальній захищеності інвалідів.  

На сьогодні Фонд соціального захисту інвалідів (далі – Фонд) є 

неприбутковою бюджетною установою, діяльність якої спрямовується, 

координується та контролюється Міністерством соціальної політики України 

(постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 р. №49 «Деякі питання 

Фонду соціального захисту інвалідів»; наказ Міністерства соціальної політики 

України від 14.04.2011 р. № 129 «Про затвердження Положення про Фонд 

соціального захисту інвалідів»). 

Для реалізації покладених на Фонд завдань в кожній області 

функціонують територіальні відділення Фонду.  

Основними завданнями Фонду визначено: 
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- реалізація в межах своєї компетенції заходів щодо забезпечення 

зайнятості та працевлаштування інвалідів; 

- виконання програм щодо соціального захисту інвалідів.  

Відповідно до покладених завдань Фонд, зокрема, забезпечує збір сум 

адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання 

підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, 

організаціями громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичними особами, 

які використовують найману працю, нормативу робочих місць для 

працевлаштування інвалідів (відповідно до статті 19 Закону «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», для підприємств, установ та 

організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, 

установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у 

розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового 

складу за рік. Зазначені підприємства самостійно розраховують кількість 

робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу і 

забезпечують працевлаштування інвалідів. За невиконання нормативу 

роботодавці сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту 

інвалідів адміністративно-господарські санкції (далі – АГС). 

Кошти АГС мають цільове призначення, надходять до спеціального 

фонду Державного бюджету України і використовуються на заходи, 

передбачені статтею 20 Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів 

в Україні» - створення робочих місць для працевлаштування інвалідів та 

фінансування інших заходів щодо соціальної, трудової, професійної 

реабілітації інвалідів. 

Бюджет Фонду формується за рахунок коштів Державного бюджету 

України (загального і спеціального фондів).  

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 

рік» Фонд є відповідальним виконавцем 3 бюджетних програм:  

1) КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної 

реабілітації інвалідів» 

Бюджетні призначення за цією програмою на 2017 рік передбачені в сумі    

1 298 млн грн за рахунок загального і спеціального фондів держбюджету, які 

планується спрямувати на фінансування наступних напрямів:  

а) «Розробка нових видів протезно-ортопедичних виробів та 

обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах» в сумі 

17 086,2 тис. грн (за рахунок загального фонду держбюджету) для здійснення 

реабілітаційних заходів щодо 4806 осіб з інвалідністю, які потребують 

протезування та обслуговування у стаціонарах при протезних підприємствах.  

Станом на 01.05.2017 року вже забезпечено такими реабілітаційними 

послугами 591 особу з інвалідністю; 

б) «Забезпечення інвалідів та інвалідів-чорнобильців автомобілями» в 

сумі 4 млн грн (за рахунок спеціального фонду держбюджету –  надходжень 

цільових коштів від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та 

коштів від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами), з них: 
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 2,7 млн грн - на придбання 14 автомобілів для осіб з інвалідністю;  

 1,3 млн грн – на навчання водінню автомобілем 49 осіб з інвалідністю; 

доставку, транспортування та інші послуги, пов’язані з поверненням, 

вилученням, зберіганням та реалізацією автомобілів; 

в) «Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів» в сумі 112,3 млн грн (за 

рахунок загального фонду держбюджету), з них: 

 102,7 млн грн для придбання 2169 путівок в санаторії спинального 

профілю, 11591 путівок в санаторії інших профілів лікування, а також 494 

путівок без лікування для супроводжуючих осіб з інвалідністю І групи; 

 9,6 млн грн на виплату компенсацій 25 545 особам з інвалідністю 

замість невикористаної санаторно-курортної путівки (в т.ч. за самостійне 

санаторно-курортне лікування); 
 

г) «Забезпечення окремих категорій населення України технічними та 

іншими засобами реабілітації» в сумі 1 020,5 млн грн (за рахунок загального 

фонду держбюджету), з них: 

 977,6 млн грн для забезпечення осіб з інвалідністю протезно-

ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, кріслами колісними 

(колясками), спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну 

інформацією; проведення післягарантійного ремонту технічних та інших 

засобів реабілітації; 

 43 млн грн на протезування та ортезування виробами підвищеної 

функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, 

які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в 

антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили 

функціональні можливості кінцівки або кінцівок; 

д) «Соціальну, трудову та професійну реабілітацію інвалідів» –            

144,1 млн грн (за рахунок спеціального фонду держбюджету), з них: 

 59,2 млн грн – видатки на функціонування всеукраїнських, 

державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і 

державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів (Всеукраїнський 

центр професійної реабілітації інвалідів (с.Лютіж), Державний комплекс 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів (м. Миколаїв), Вінницький 

міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів «Поділля», 

Львівський міжрегіональний центр соціально-трудової, професійної та 

медичної реабілітації інвалідів, Буковинський міжрегіональний центр 

професійної реабілітації інвалідів, Донбаський міжрегіональний центр 

професійної реабілітації інвалідів, Вінницький центр соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів «Промінь» Міністерства соціальної політики України, 

Волинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Міністерства 

соціальної політики України, Всеукраїнський центр реабілітації інвалідів 

«Віра, надія, любов»);  
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 30 млн грн – на фінансування створення об’єктів Західного 

реабілітаційно-спортивного центру та створення Всеукраїнського 

реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ.  

За ці кошти заплановано фінансування будівництва 5 об’єктів Західного 

реабілітаційно-спортивного центру та на створення Всеукраїнського 

реабілітаційно-відновлювального спортивного центру; 

 5,1 млн грн – на створення робочих місць для працевлаштування осіб 

з інвалідністю (технічне оснащення діючих робочих місць для 

працевлаштування інвалідів, створення на робочому місці інваліда належних 

санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною 

програмою реабілітації інваліда тощо) зокрема, на створення 13 робочих місць 

для працевлаштування осіб з інвалідністю. 

Протягом 2015 – 2016 років за рахунок сум АГС Фондом надано 

фінансову допомогу 22 підприємствам, які засновані громадськими 

організаціями інвалідів, в розмірі 33,9 млн грн на створення 98 робочих місць 

для працевлаштування осіб з інвалідністю (інформація додається); 

 5,1 млн грн – на професійне навчання (професійна підготовка, 

підвищення кваліфікації та перепідготовка) інвалідів за направленням 

державної служби зайнятості та оплату інвалідам вартості їх навчання та 

перекваліфікації у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації 

інвалідів для здобуття професії). 

Заплановано сплатити за навчання (перекваліфікацію) 512 осіб з 

інвалідністю у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації. 

Протягом поточного року сплачено за навчання 275 осіб з інвалідністю; 

 інші напрями використання – 44,7 млн грн, з них:  

- 4,1 млн грн – для придбання 29 протезно-ортопедичних виробів 

підвищеної складності;  

2,4 млн грн – на придбання 76 одиниць реабілітаційного обладнання для 

зміцнення матеріально-технічної бази реабілітаційних установ;  

- 5,3 млн грн – на проведення 42 заходів фізкультурно-спортивної 

реабілітації та придбання 1 одиниці фізкультурно-спортивного обладнання; 

- 6,6 млн грн – на випуск спеціальної літератури для бібліотек УТОС; 

- 248,5 тис. грн – на передплату друкованих видань для осіб з 

інвалідністю;  

- 22 млн грн – на судові витрати.  

Територіальними відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів 

ведеться відповідна позовна робота щодо стягнення адміністративно-

господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за 

невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з 

інвалідністю. Станом на 28.04.2017 року надійшло 149 035,9 тис. грн при 

затвердженому плані 144 071,2 тис. грн;  

- 4 млн грн – на організаційно-технічне забезпечення діяльності Фонду;  

2) КПКВК 2507100 «Реабілітація дітей-інвалідів». 
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Бюджетні призначення за цією програмою на 2017 рік передбачені в сумі 

675 тис. грн (за рахунок загального фонду держбюджету). 

У 2017 році заплановано здійснити реабілітаційні заходи щодо 93 дітей-

інвалідів.  

Для здійснення реабілітаційних заходів органи соціального захисту 

населення на підставі рекомендацій індивідуальної програми реабілітації 

дітей-інвалідів та заяви батьків або законних представників забезпечують 

направлення таких дітей до відповідних реабілітаційних установ.  

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

здійснення заходів із реабілітації дітей-інвалідів, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 572; 

3) КПКВК 2507040 «Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту 

інвалідів» 

Бюджетні призначення за цією програмою на 2017 рік передбачені в сумі         

50 млн грн (за рахунок загального фонду держбюджету) і спрямовуються на 

оплату праці, комунальних послуг та енергоносіїв та інші поточні видатки. 

Інформація щодо виконання Фондом бюджетних програм за січень – 

квітень 2017 року додається. 

 

На підставі викладеного, за підсумками проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

1. Інформацію щодо діяльності Фонду взяти до відома.  

2. Доручити Фонду соціального захисту інвалідів надати Комітету 

інформацію щодо осіб, які отримали реабілітаційні послуги по програмах: 

- КПКВК 2507100 «Реабілітація дітей-інвалідів»; 

- КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної 

реабілітації інвалідів», напрям використання  «Розробка нових видів протезно-

ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при 

протезних підприємствах». 

 

 

 

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ   


