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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 28 лютого 2018 року  

 

 

 

Про стан реалізації Закону України  

«Про Державний бюджет України на 2018 рік» в частині затвердження 

нормативно-правових актів, необхідних для виконання бюджетних програм 

Міністерства соціальної політики України, спрямованих на соціальний захист 

ветеранів, учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності 

та людей з інвалідністю, та стан забезпечення житлом учасників 

антитерористичної операції та членів сімей загиблих за результатами 

виконання бюджетної програми по КПКВК 2511120 у 2017 році 

 

 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 

Міністерству соціальної політики України, як головному розпоряднику 

бюджетних коштів, передбачено 14 бюджетних програм, спрямованих на 

соціальний захист ветеранів, учасників антитерористичної операції, учасників 

Революції Гідності та людей з інвалідністю. 

Частиною сьомою статті 21 Бюджетного кодексу України визначено, що за 

бюджетними програмами, здійснення заходів за якими потребує нормативно-

правового визначення механізму використання бюджетних коштів, головні 

розпорядники коштів державного бюджету розробляють проекти порядків 

використання коштів державного бюджету та забезпечують їх затвердження у 

терміни, визначені Кабінетом Міністрів України. За рішенням Кабінету Міністрів 

України порядки використання коштів державного бюджету затверджуються 
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Кабінетом Міністрів України або головним розпорядником коштів державного 

бюджету за погодженням з Міністерством фінансів України. Порядки 

використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами, вперше 

визначеними законом про Державний бюджет України, затверджуються протягом 

30 днів з дня набрання ним чинності.   

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про перелік бюджетних 

програм, порядки використання коштів державного бюджету за якими 

визначаються у 2018 році Кабінетом Міністрів України» №32-р від 17.01.2018  

Міністерству соціальної політики України визначено у тридцятиденний строк з 

дня набрання чинності Законом України “Про Державний бюджет України на 

2018 рік” забезпечити розроблення та внесення у встановленому порядку на 

розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів щодо: 

- затвердження порядків використання коштів державного бюджету за 6-

ти бюджетними програмами; 

- внесення змін до затверджених порядків використання коштів 

державного бюджету за 3-ма бюджетними програмами.  

 Із 9 бюджетних програм, визначених розпорядженням Кабінету 

Міністрів України, станом на 26.02.2018: 

- відповідні постанови затверджено лише за 3 бюджетними 

програмами; 

- за 1 бюджетною програмою проекти постанов надіслані на розгляд 

Уряду 20 та 23 лютого 2018 року; 

- за 5 бюджетними програмами Міністерством проводяться 

погоджувальні процедури і проекти порядків на розгляд Уряду ще не 

надсилались.  

Відповідно до частини восьмої статті 21 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.  

Із 11 бюджетних програм, за якими відповідно до законодавства необхідно 

затвердити паспорти бюджетних програм, станом на 26.02.2018 року паспорти 

бюджетних програм затверджено за 7 програмами. 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 49 Бюджетного кодексу 

України Державна казначейська служба України здійснює платежі за 

дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі наявності затвердженого в 

установленому порядку паспорта бюджетної програми.  

Тобто з 15 лютого 2018 року реалізація бюджетних програм, за якими 

паспорти бюджетних програм не затверджено, фактично не здійснюється.  

Станом на 26.02.2018 із 14 бюджетних програм Міністерства, 

спрямованих на соціальний захист ветеранів, учасників антитерористичної 

операції, учасників Революції Гідності та людей з інвалідністю: 

- 6 бюджетних програм мають затверджені порядки використання коштів 

та паспорти бюджетних програм, необхідні для їх реалізації в повному 

обсязі; 

- 8 бюджетних програм ще не готові до реалізації (потребують 

затвердження порядків використання коштів та/або паспортів 

бюджетних програм). 
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Щодо забезпечення житлом учасників антитерористичної операції з 

інвалідністю та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції 

за рахунок коштів субвенції з державного бюджету за бюджетною програмою 

по КПКВК 2511120. 

У 2016 році за бюджетною програмою 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» було передбачено 416 830,0 тис. грн (із внесеними 

змінами). Виплачено 616 компенсацій на суму 416,058,1 тис. грн, придбано 609 

од. житла. 7 виплачених компенсацій на загальну суму 5 698,00 тис. грн не 

використано і повернуто до державного бюджету. 

У 2017 році за бюджетною програмою 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 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" було передбачено 493 625,0 тис. грн (із внесеними змінами). 

Виплачено 579 компенсацій на суму 490 762,4 тис. грн, з яких вже придбано 334 

од. житла.   

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Інформацію Міністерства соціальної політики України про стан реалізації 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» щодо бюджетних 

програм, спрямованих на соціальний захист ветеранів, учасників 

антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та людей з 

інвалідністю, та забезпечення житлом учасників антитерористичної операції з 

інвалідністю та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції за 

рахунок коштів субвенції з державного бюджету взяти до відома. 

 

2. Питання стану реалізації бюджетних програм з питань соціального 

захисту ветеранів, учасників антитерористичної операції, учасників Революції 

Гідності та людей з інвалідністю тримати на постійному контролі Комітету.   

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                    О. ТРЕТЬЯКОВ   
 


