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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 4 жовтня  2017 року 

 

 

 

 

 

Про проект Закону України 

про Державний бюджет України на 2018 рік 

(реєстр. № 7000) 

 

 

Розглянувши проект Закону України про Державний бюджет України на 

2018 рік (реєстр. № 7000 від 15.09.2017 року), поданий Кабінетом Міністрів 

України, Комітет зазначає наступне. 

Проектом пропонується, зокрема: 

1) збільшити у наступному році у порівнянні з 2017 роком базові 

соціальні нормативи та гарантії (прожитковий мінімум та мінімальну 

заробітну плату). При цьому з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата та 

прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп 

населення залишаються без змін на рівні показників грудня 2017 року, а їх 

зростання передбачено у плановому році з 1 липня та з 1 грудня. 

Так, у законопроекті передбачено такий прожитковий мінімум на одну 

особу в розрахунку на місяць для окремих соціальних і демографічних груп 

населення: 

працездатних осіб: з 1 січня 2018 року – 1 762 гривні, з 1 липня – 1 841 

гривня, з 1 грудня – 1 921 гривня; 
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осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року – 1 373 гривні, з 

1 липня – 1 435 гривень, з 1 грудня – 1 497 гривень; 

2) враховуючи те, що прожитковий мінімум відповідно до Закону 

України "Про державні соціальні стандарти та державні гарантії" є базовим 

державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри 

основних державних соціальних гарантій, у 2018 році підвищуватимуться 

розміри  державних допомог.  

Розміри державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і      

дітям-інвалідам зростатимуть наступним чином: 

розмір допомоги для інвалідів з дитинства підгрупи А І групи разом з 

надбавкою на догляд за ними зростає з 2 821,1 гривень у грудні 2017 року до         

3 074,9  гривень у грудні 2018 року. Щомісяця цю допомогу отримуватимуть                  

33,6 тисяч осіб; 

розмір допомоги для інвалідів з дитинства підгрупи В І групи разом з 

надбавкою на догляд за ними зростає з 2 059,5 гривень у грудні 2017 року до           

2 245,5  гривень у грудні 2018 року. Щомісяця цю допомогу отримуватимуть                 

33,8 тисяч осіб; 

розмір допомоги інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ групи разом з надбавкою 

на догляд за ними - відповідно з 1 373 гривень у грудні 2017 року до 1 497 

гривень у грудні 2018 року. Щомісяця цю допомогу отримуватимуть 209,1 

тисяч одержувачів; 

розмір допомоги дітям-інвалідам віком до 6 років у разі призначення 

надбавки на догляд за ними зросте з 2 453,1 гривень у грудні 2017 року до 2 

673,9  гривень у грудні 2018 року для дітей-інвалідів підгрупи А та з 1 707,1  

гривень до 1 860,9 гривень для інших дітей-інвалідів; 

розмір допомоги дітям-інвалідам віком від 6 до 18 років у разі 

призначення надбавки на догляд за ними зросте з 2 821,1 гривень у грудні    

2017 року до 3 074,9 гривень у грудні 2018 року для дітей-інвалідів підгрупи 

А та                      з 1 891,1 гривень до 2 061,4 гривень для інших дітей-інвалідів. 

Щомісяця допомогу на дітей-інвалідів до 18 років отримуватимуть 162,3 тисяч 

осіб. 

Розмір допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу у грудні 2018 року прогнозується у сумі 1 853,0 гривень 

проти  1 700 гривень у грудні 2017 року. Щомісяця допомога надаватиметься 

56,9 тисячам осіб. 

Проектом Держаного бюджету України на 2018 рік передбачені 

наступні бюджетні програми в сфері соціального захисту ветеранів війни та 

праці, учасників антитерористичної операції, осіб з інвалідністю, жертв 

нацистських переслідувань в  розрізі розпорядників бюджетних коштів:  

Міністерство соціальної політики України 
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1) за бюджетною програмою "Спеціалізована протезно-ортопедична 

та медико-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці                           

Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та 

відновлення працездатності" (КПКВК 2501070) на 2018 рік передбачено 

видатки в сумі 23 634,3 тисяч гривень, у тому числі по загальному фонду –      

23 384,3 тисяч гривень та по спеціальному фонду – 250, 0 тисяч гривень, що 

на 3 826,5 тисяч гривень більше в порівнянні з 2017 роком.  

Зокрема, в рамках програми планується надати спеціалізовану 

протезно-ортопедичну допомогу понад 2,5 тисяч інвалідам з вадами       

опорно-рухового апарату у клініці з ліжковим фондом 180 ліжок; 

2) за бюджетною програмою "Заходи із соціального захисту дітей, 

сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення" (КПКВК 

2501130) на 2018 рік по загальному фонду бюджету передбачено 100 789,9 

тисяч гривень, що на 9 107,2 тисяч гривень більше в порівнянні з 2017 роком. 

За рахунок цієї бюджетної програми буде забезпечено:  

- виплату одноразової винагороди 5,0 тис. жінкам, яким указами 

Президента України буде присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", 

у розмірі 17 620 гривень (10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб) 

або на 10,1 % більше відповідного показника поточного року, надано 

матеріальну допомогу понад 13,3 тисячам непрацюючим малозабезпеченим 

особам та інвалідам в розмірі 704,6 гривень (50 % прожиткового мінімум для 

осіб, які втратили працездатність), виплату одноразової матеріальної 

допомоги 300 особам, які постраждали від торгівлі людьми, середній розмір 

якої        становитиме – 4 993 гривень (три прожиткові мінімуми для відповідної 

категорії осіб); 

- реалізацію заходів Державної соціальної програми протидії торгівлі 

людьми на період до 2020 року та Національного плану дій з виконання 

резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 

року; 

3) за бюджетною програмою "Щорічна разова грошова допомога 

ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна 

допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною" (КПКВК 2501150) на виплату разової грошової допомоги 

ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, а також учасникам 

антитерористичної операції передбачені по загальному фонду бюджету 

передбачено видатки у сумі 1 320 780,8 тисяч гривень., що на 17 339,3 тисяч 

гривень більше в порівнянні з 2017 роком; 

4) за бюджетною програмою "Довічні державні стипендії" (КПКВК 

2501160) по загальному фонду бюджету передбачено видатки у сумі 4 081,2 

тисяч гривень, які будуть спрямовані на виплату довічних державних 

стипендій учасникам бойових дій у період Другої світової війни, громадянам 

України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, та особам, які 
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мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Видатки за цією бюджетною 

програмою збільшено на 275,7 тисяч гривень в порівнянні з 2017 роком; 

5) за бюджетною програмою "Виплата соціальних стипендій 

студентам (курсантам) вищих навчальних закладів"  (КПКВК 2501180) на 

2018 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 631 624,2 тисяч 

гривень. Суму видатків зменшено на 361 344,8 тисяч гривень в порівнянні з 

2017 роком; 

6) видатки за бюджетною програмою "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" (КПКВК 2501220) враховано у обсязі 101 134,1 тисяч гривень по 

загальному фонду бюджету, що відповідає рівню 2017 року. За рахунок цих 

коштів надаватиметься фінансова підтримка 59 всеукраїнським громадським 

організаціям інвалідів та ветеранів. Також, планується проведення урочистих 

заходів, з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні. 

При цьому в проекті не виділено окремим рядком видатки для 

фінансової підтримки Національної Асамблеї інвалідів України, підприємств 

і організацій невиробничої сфери УТОС та УТОГ (у 2017 році для цих 

організацій було виділено 63 341,5 тисяч гривень); 

7) за бюджетною програмою "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" (КПКВК 2501470) на 

2018 рік передбачено видатки у сумі 167 452,6 тисяч гривень, у тому числі по 

загальному фонду – 164 078,1 тисяч гривень та по спеціальному фонду –               

3 374,5 тисяч гривень. Заплановані видатки збільшено на 36 745,6 тисяч 

гривень в порівнянні з 2017 роком. 

Видатки передбачається спрямувати на утримання 4-х               

санаторно-курортних закладів для лікування ветеранів війни, осіб, на яких 

поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів;  

8) за бюджетною програмою "Надання щомісячної адресної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг" 
(КПКВК 2501480) передбачені у сумі 3 211 758,6 тисяч гривень. Суму видатків 

зменшено на 14906,4 тисяч гривень в порівнянні з 2017 роком; 

9) на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим 

з військової строкової служби, за бюджетною програмою "Виплата 

матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової 
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строкової служби" (КПКВК 2501570) передбачається спрямувати 40 993,0 

тисячі гривень, що відповідає рівню 2017 року; 

10) за бюджетною програмою "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 І-ІІ групи, 

визначених пунктами 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" (КПКВК 2511120) 

передбачаються видатки у сумі 329 812,8 тисяч гривень, що відповідає рівню 

2017 року. 

Державна служба України у справах ветеранів війни 

та учасників антитерористичної операції 

1) за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері 

соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної 

операції" (КПКВК 2505010) у проекті державного бюджету видатки 

загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 27 693,9  тисяч 

гривень, що на 7 728,9 тисяч гривень більше в порівнянні з 2017 роком; 

2) на заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції, а також санаторно-курортне 

лікування постраждалих учасників антитерористичної операції враховані 

видатки за бюджетною програмою "Заходи із психологічної реабілітації, 

соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної 

операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної 

операції санаторно-курортним лікуванням" (КПКВК 2505150) у сумі        

109 021,8 тисяч гривень, що на 1 398,0 тисяч гривень більше в порівнянні з 

2017 роком. 

Фонд соціального захисту інвалідів 

1) у проекті Державного бюджету України на 2018 рік видатки за 

бюджетною програмою "Заходи із соціальної, трудової та професійної 

реабілітації інвалідів" (КПКВК 2507030) збільшено у порівнянні з                

2017 роком на 206 240,5 тисяч гривень і складають 1 508 172,5 тисяч гривень, 

у тому числі по загальному фонду – 1 333 361,3 тисяч гривень, по спеціальному 

–       174 811,2 тисяч гривень. В межах зазначеної бюджетної програми 

виділено 30 000,0 тисяч гривень на фінансування створення об’єктів Західного 

реабілітаційно -спортивного центру та створення Всеукраїнського 

реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ, що відповідає 

рівню 2017 року. 
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При цьому в проекті не виділено окремим рядком видатки для випуску 

спеціальної літератури з метою комплектування бібліотек Українського 

товариства сліпих (у 2017 році на зазначені цілі було виділено 6 000,0 тисяч 

гривень); 

2) видатки за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності 

Фонду соціального захисту інвалідів" (КПКВК 2507040) збільшені у 

порівнянні до 2017 року на 5 542,4 тисяч гривень і складають 55 631,0 тисяч 

гривень, у тому числі по загальному фонду – 55 551,0 тисяч гривень та по 

спеціальному – 80,0 тисяч гривень; 

3) видатки споживання за бюджетною програмою "Реабілітація дітей-

інвалідів" (КПКВК 2507100) збережені на рівні 2017 року і складатимуть                   

675,0 тисяч гривень, що дозволить певною мірою забезпечити здійснення 

реабілітаційних заходів для дітей-інвалідів різних нозологій (з вадами слуху, 

зору, опорно-рухового апарату, психічними захворюваннями, онкологічними 

захворюваннями та ін.), які проходять реабілітацію у відповідних 

реабілітаційних установах. 

Міністерство охорони здоров’я України 

За бюджетною програмою "Заходи із реабілітації хворих на дитячий 

церебральний параліч " (КПКВК 2301510) по загальному фонду бюджету 

передбачено видатки в обсязі 11 154,0 тисяч гривень, що на 5 000,0 тисяч 

гривень менше в порівнянні з 2017 роком.  

Зазначені видатки планується спрямувати на проведення реабілітації 

дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей - інвалідів та 

дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей, хворих на дитячий 

церебральний параліч. 

Міністерство освіти і науки України 

За бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами" (КПКВК 2211220) на 2018 рік 

передбачені видатки загального фонду в обсязі 504 458,3 тисяч гривень, що на 

295 000,0 тисяч гривень більше в порівнянні з 2017 роком. 

Державна казначейська служба України 

За бюджетною програмою "Заходи щодо виконання рішень суду, що 

гарантовані державою" (КПКВК 3504040) видатки загального фонду 

державного бюджету передбачені в обсязі 500 000,0 тисяч гривень, що 

відповідає рівню 2017 року. 

Міністерство фінансів України 

За бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, 
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малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, 

тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за 

інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу" (КПКВК 3511340) 

обсяг видатків планується у сумі 57 870 150,3 тисяч гривень, що на 3 940 249,0 

тисяч гривень більше в порівнянні з 2017 роком. 

Під час розгляду законопроекту за участі представників Міністерства 

соціальної політики України та Міністерства фінансів України було 

обговорено проблемні питання за бюджетними програмами, граничні обсяги 

видатків за якими не відповідають існуючій потребі та не забезпечують 

належний рівень соціального захисту ветеранів війни, в тому числі учасників 

антитерористичної операції, та осіб з інвалідністю, а саме: 

1) в проекті Держбюджету на 2018 рік в чергове не передбачені 

кошти на забезпечення житлом інвалідів війни, воїнів – 

інтернаціоналістів, інвалідів по зору та слуху.  

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» інваліди війни мають право на позачергове, а                 

воїни-інтернаціоналісти – на першочергове забезпечення житлом осіб, які 

потребують поліпшення житлових умов. Зазначені особи забезпечуються 

жилою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік, а 

інваліди I групи з числа учасників бойових дій на території інших країн – 

протягом року. 

Проте, з 2014 року бюджетні програми по забезпеченню житлом 

зазначених категорій громадян не фінансуються;  

2) не вирішується питання забезпечення житлом інвалідів війни III 

групи і учасників бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб, які 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, та потребують поліпшення житлових умов. 

Для вирішення цього питання пропонується включити учасників 

антитерористичної операції з числа внутрішньо переміщених осіб до 

бюджетної програми по КПКВК 2511120 шляхом викладення її назви в новій 

редакції та відповідним збільшенням граничного обсягу видатків на 25 500,0 

тисяч гривень до 355 312,8 тисяч гривень; 

3) граничний обсяг видатків за бюджетною програмою по КПКВК 

2507030 ,,Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів” 

за напрямом ,,Забезпечення окремих категорій населення України 

технічними та іншими засобами реабілітації” передбачений у сумі                     

1 127 576,5 тисяч гривень. Хоча обсяг видатків у порівнянні із 2017 роком 

збільшено на 150 000,0 тисяч гривень, проте це складає лише 65,6 % від 
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потреби у технічних та інших засобах реабілітації, яка становить 1 719 319,7 

тисяч гривень. Зазначене спричинить порушення прав осіб з інвалідністю на 

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та посилить 

соціальну напругу серед вказаної категорії населення. 

У межах граничного обсягу планується видати 535,9 тисяч одиниць 

технічних та інших засобів реабілітації при потребі у 817,0 тисяч одиниць 

виробів. Таким чином, додаткова потреба складає 591 743,2 тисяч гривень і що 

необхідна для забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших 

окремих категорій населення протезно-ортопедичними виробами, у тому числі 

протезування молочної залози, ортопедичним взуттям, кріслами колісними 

(колясками), засобами реабілітації, спеціальними засобами для орієнтування, 

спілкування, обміну інформацією та на ремонт технічних та інших засобів 

реабілітації. 

Граничний обсяг за бюджетною програмою по КПКВК 2507030 

,,Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів” за 

напрямом ,,Забезпечення окремих категорій населення України технічними та 

іншими засобами реабілітації” пропонується збільшити ще хоча б на 150 000,0  

тисяч гривень, що враховуватиме потребу на рівні 74,3%; 

4) за бюджетною програмою по КПКВК 2505150 ,,Заходи із 

психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників 

антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” для 

забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції 

санаторно-курортним лікуванням граничний обсяг видатків враховано у 

сумі 50 526,6 тисяч гривень, що складає 54,1 % від потреби, як становить       

93 352,2 тисяч гривень. 

Для забезпечення всіх постраждалих учасників антитерористичної 

операції необхідним санаторно-курортним лікуванням необхідно додатково 

виділити 42 825,6 тисяч гривень. Це дасть змогу забезпечити                  

санаторно-курортним лікуванням ще 6 353 учасника антитерористичної 

операції; 

5) з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів 

із урахуванням особливостей діяльності громадських об’єднань осіб з 

інвалідністю та ветеранів необхідно розділити бюджетну програму 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” на дві окремі бюджетні програми: 



9 

 

2507020 „Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів” з 

обсягом видатків 80 205,5 тисяч гривень, передбачивши окремим рядком 

видатки на фінансову підтримку Національної Асамблеї інвалідів України, 

підприємств та організацій невиробничої сфери Українського товариства 

сліпих та Українського товариства глухих у сумі 63 341,5 тисяч гривень; 

2505030 „Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів, 

заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з 

відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат” з обсягом видатків                                             

20 928,6 тисяч гривен; 

6) статтею 4 Закону України "Про запобігання впливу світової 

фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" 

громадянам, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до 

законодавства, передбачено право на отримання державної підтримки 

будівництва доступного житла, яка полягає у сплаті державою 30 відсотків 

вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або наданні пільгового 

іпотечного житлового кредиту. 

Із прийняттям Закону України «Про внесення змін до статті 4 Закону 

України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток 

будівельної галузі та житлового будівництва" щодо реалізації державних 

житлових програм» № 1954 від 16.03.2017 передбачено надання державної 

підтримки у розмірі 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного 

житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту особам, на яких 

поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10-14 

частини другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 

статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", а також внутрішньо переміщеним особам, на яких поширюється дія 

Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб".  

Надання зазначеної державної підтримки здійснюється за бюджетною 

програмою «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) 

доступного житла» (КПКВК 2751190). У 2017 році видатки на цю мету були 

передбачені Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2017 рік» № 2137 від 13.07.2017 в обсязі 

30 000,0 тисяч гривень. 

Проте, в проекті бюджету на 2018 рік фінансування бюджетної 

програми «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) 

доступного житла» (КПКВК 2751190) вже не передбачено. 

Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування 

і житлово-комунального господарства на своєму засіданні 20.09.2017 
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розглянув проект Державного бюджету України на 2018 рік та направив до 

Комітету Верховної Ради України з питань бюджету пропозиції, в яких, 

зокрема, наполягає на передбаченні фінансування бюджетної програми по 

КПКВК 2751190 «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) 

доступного житла» в обсязі 1 000 000,0 тисяч гривень. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Підтримати пропозицію Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства щодо 

необхідності врахування в проекті бюджету на 2018 рік бюджетної програми 

по КПКВК 2751190 «Надання державної підтримки для будівництва 

(придбання) доступного житла». 

2. До проекту Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік 

(реєстр. № 7000 від 15.09.2017 року) подати такі  пропозиції: 

1) граничний обсяг видатків за бюджетною програмою по КПКВК 

2511120 збільшити на 25 500,0 тисяч гривень до 355 312,8 тисяч гривень та її 

назву викласти в такій редакції:  

«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, для осіб з 

інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

для осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність 

яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, для 

інвалідів війни і учасників бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб, 

які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, та потребують поліпшення житлових умов»; 

2) передбачити Міністерству соціальної політики України бюджетну 

програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

інвалідів війни, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів по зору та слуху» із сумою 

видатків  200 000,0 тис. гривень; 

3) збільшити граничний обсяг видатків за бюджетною програмою по 

КПКВК 2507030 ,,Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації 

інвалідів” по загальному фонду бюджету на 150 000,0 тисяч гривень до                      

1 483 361,3 тисяч гривень для реалізації напряму використання коштів 

,,Забезпечення окремих категорій населення України технічними та іншими 

засобами реабілітації”;   
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4) збільшити граничний обсяг видатків за бюджетною програмою по 

КПКВК 2505150 ,,Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та 

професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення 

постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним 

лікуванням” на 42 825,6 тисяч гривень до 151 847,4 тисяч гривень для 

забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції     

санаторно-курортним лікуванням; 

5) бюджетну програму 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” розділити 

на дві окремі бюджетні програми: 

2507020 „Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів” з 

обсягом видатків 80 205,5 тисяч гривень, передбачивши окремим рядком 

видатки на фінансову підтримку Національної Асамблеї інвалідів України, 

підприємств та організацій невиробничої сфери Українського товариства 

сліпих та Українського товариства глухих у сумі 63 341,5 тисяч гривень; 

2505030 „Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів, 

заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з 

відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат” з обсягом видатків                                             

20 928,6 тисяч гривень. 

3. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з 

питань бюджету, визначеного головним з його опрацювання. 

      

 

Голова Комітету     О. ТРЕТЬЯКОВ 

 


