ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,
учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

РІШЕННЯ

від 18 квітня 2018 року

Про стан виконання бюджетних програм щодо забезпечення житлом
учасників антитерористичної операції та деяких інших категорій осіб

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
Міністерство соціальної політики України визначено головним розпорядником
бюджетних коштів за 3 бюджетними програмами, спрямованими на вирішення
питання забезпечення житлом деяких категорій ветеранів війни та членів сімей
загиблих, а саме 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 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю ІІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та
які потребують поліпшення житлових умов» із сумою видатків 329,8 млн
гривень;
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2511190 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо
переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни ІІІ
групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових
дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують
поліпшення житлових умов» із сумою видатків 25,0 млн гривень;
2511200 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей
загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці
першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників
бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах,
визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення
житлових умов» із сумою видатків 200,0 млн гривень.
Частиною сьомою статті 21 Бюджетного кодексу України визначено, що за
бюджетними програмами, здійснення заходів за якими потребує нормативноправового 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
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
року 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 бюджетними програмами по
КПКВК 2511190 та 2511200, а також внесення змін до затвердженого порядку
використання коштів державного бюджету за бюджетною програмою по КПКВК
2511120.
Відповідні акти Урядом затверджено із запізненням на 2-3 місяці, а саме:
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- за бюджетною програмою по КПКВК 2511120 – постанова Кабінету
Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 жовтня 2016 р. № 719» № 213 від 28.03.2018 року;
- за бюджетною програмою по КПКВК 2511200 – постанова Кабінету
Міністрів України «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які
брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей»
№ 214 від 28.03.2018 року;
- за бюджетною програмою по КПКВК 2511190 – постанова Кабінету
Міністрів України «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб,
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»
№ 280 від 18.04.2018 року.
Відповідно до законодавства розподіл обсягу субвенції між регіонами
здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету. Наразі жодних рішень щодо розподілу
обсягів субвенції Урядом не прийнято.
Водночас Міністерством соціальної політики України розроблено проект
розпорядження Кабінету Міністрів України щодо розподілу обсягу субвенції за
бюджетною програмою по КПКВК 2511120 на суму 299,9 млн гривень відповідно
до наданої регіональними органами соціального захисту населення потреби, а за
бюджетними програмами по КПКВК 2511200 та 2511190 на місцях проводиться
робота щодо визначення кількості отримувачів та сум грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення.
З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив:
1. Інформацію Міністерства соціальної політики України щодо стану
реалізації бюджетних програм в частині забезпечення житлом учасників
антитерористичної операції та деяких інших категорій осіб 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 подальшому контролі Комітету.

Голова Комітету

О. ТРЕТЬЯКОВ
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