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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 6 червня 2018 року 

 

 

 

 

Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України  

«Про Державний бюджет України на 2018 рік» 

 (реєстр. № 8363 від 16.05.2018) 

 

 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2018 рік» (реєстр. № 8363 від 16.05.2018), 

поданий народними депутатами України Третьяковим О.Ю.,              Загорієм 

Г.В., Гаврилюком М.В., Шухевичем Ю-Б.Р., Рибчинським Є.Ю. та Бурбаком 

М.Ю., Комітет зазначає наступне. 

Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у 

Донецькій та Луганській областях» передбачено здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. 

Відповідно до Указу Президента України від 30.04.2018 року № 116/2018 

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 квітня 2018 

року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та 

Луганській областях» та Наказу Верховного Головнокомандувача ЗСУ «Про 

початок операції Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на 

території Донецької та Луганської областей» з 14.00 30 квітня 2018 року 
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широкомасштабна антитерористична операція завершилась та розпочалась 

операція Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 

та стримування збройної агресії Російської федерації у Донецькій і Луганській 

областях. 

Законопроект розроблено з метою забезпечення реалізації особами, які 

братимуть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, соціальних гарантій, передбачених для учасників АТО. 

З цією метою законопроектом пропонується внести такі зміни до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»: 

1) до статті 34, передбачивши можливість спрямування нерозподіленого 

залишку коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження 

конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, 

конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з 

корупцією правопорушення, на забезпечення житлом, поряд із учасниками 

антитерористичної операції, учасників здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, які потребують поліпшення 

житлових умов; 

2) до пункту 16 Прикінцевих положень, якими передбачити спрощення 

порядку проектування та виконання робіт з будівництва, реконструкції, 

реставрації, капітального ремонту об’єктів загальновійськового, житлового, 

комунального та спеціального призначення, зовнішніх інженерних мереж та 

об’єктів благоустрою, які виконуються безпосередньо на території військових 

частин (підрозділів), установ, організацій Збройних Сил України та інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань, а також об’єктів 

оборонного та спеціального призначення, які виконуються безпосередньо на 

земельних ділянках, що перебувають у користуванні або належать на праві 

власності діючим державним підприємствам, з якими укладено державний 

контракт з оборонного замовлення на виконання робіт оборонного призначення, 

на період проведення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях (наразі ця норма передбачена на період проведення 

антитерористичної операції); 

3) до Додатків № 3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 

2018 рік» і № 7 «Міжбюджетні трансферти (інші дотації та субвенції) з 

Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2018 рік», поширивши на 

осіб, які братимуть участь у заходах із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях,  дію бюджетних програм за: 

 КПКВК 2505150 «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та 

професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням із 

застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції Гідності 

та учасників антитерористичної операції»;  

 КПКВК 2511120 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
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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 І-ІІ 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»; 

 КПКВК 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». 

Міністерство фінансів України не заперечує щодо розгляду 

законопроекту і зазначає, що законопроект не суперечить нормам законів, що 

регулюють бюджетні відносини, і реалізація його положень не потребує 

додаткових видатків бюджету. 

Міністерство соціальної політики України підтримує прийняття 

законопроекту. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 

(реєстр. № 8363 від 16.05.2018), поданий народними депутатами України 

Третьяковим О.Ю., Загорієм Г.В., Гаврилюком М.В., Шухевичем Ю-Б.Р., 

Рибчинським Є.Ю. та Бурбаком М.Ю., за результатами розгляду в першому 

читанні прийняти за основу і в цілому як Закон. 

2. Рішення Комітету направити до Комітету з питань бюджету, який 

визначено головним з його опрацювання. 

 

 

 

Голова Комітету                О. ТРЕТЬЯКОВ  


