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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 19 вересня 2018 року 

 

 

Про заслуховування інформації Міністерства фінансів України  

щодо суми коштів, які передбачені на 2019 рік для забезпечення житлом 

учасників антитерористичної операції,  заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях,та учасників бойових дій на 

території інших держав 

 

 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 

Міністерству соціальної політики України передбачено 3 бюджетні програми, 

спрямовані на вирішення питання забезпечення житлом деяких категорій 

ветеранів війни та членів сімей загиблих: 

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 І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції (далі - АТО), 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»; 
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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 АТО, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО 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»; 

КПКВК 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». 

Таким чином, загальна сума бюджетних призначень за 3 бюджетними 

програмами на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення на 2018 рік була визначена у сумі 554,8 млн гривень, а з 

урахуванням додатково виділених коштів протягом поточного року згідно із 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України за рахунок перерозподілу 

бюджетних призначень за бюджетними програмами Міністерства соціальної 

політики України – 634,7 млн гривень. 

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік Міністерству 

соціальної політики України передбачається 554,8 млн гривень на виплату 

грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, але вже на 4 

бюджетні програми:  
КПКВК 2511120 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

сімей 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 АТО, забезпеченні її проведення, 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях (далі – Заходи), забезпеченні їх здійснення, 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 305,1 млн гривень, що становить 60 відсотків від потреби в сумі 

508,15 млн гривень; 

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 
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територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період 

її проведення, у здійсненні Заходів, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані 

особами з інвалідністю внаслідок 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, що становить лише 5,3 відсотків від потреби в сумі 

472,8 млн гривень; 

КПКВК 2511200 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

сімей 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 I-II групи з числа учасників 

бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала 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, що становить 

22,7 відсотків від потреби в сумі 878,5 млн гривень; 

КПКВК 2511210 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з 

інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, 

каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у 

Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону 

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

потребують поліпшення житлових умов» із сумою видатків 24,7 млн гривень, 

що становить 100 відсотків від потреби. 

При цьому, нову бюджетну програму по КПКВК 2511210 для забезпечення 

житлом сімей загиблих Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності з 

інвалідністю I-II групи пропонується запровадити за рахунок зменшення 

бюджетних призначень за бюджетною програмою по КПКВК 2511120 для 

забезпечення житлом сімей загиблих в АТО/ під час здійснення Заходів та осіб з 

інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок участі в антитерористичній 

операції/Заходах. 

Таким чином, граничний обсяг видатків, передбачений у проекті Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» для Мінсоцполітики на 

реалізацію бюджетних програм для забезпечення житлом учасників бойових дій 

та членів сімей загиблих, становить від 5,3% до 60% від фактичної потреби. 

Для учасників АТО та Заходів,  які отримали інвалідність, а також членів 

сімей загиблих таких осіб, які потребують поліпшення житлових умов,  реальне 

вирішення питання забезпечення  житлом є надзвичайно важливим.  Особливо 

гостро вирішення житлового питання стоїть для учасників АТО/Заходів з числа 
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внутрішньо переміщених осіб, які з об’єктивних причин не можуть повернутись 

додому на окуповану територію. 

Бюджетна програма по КПКВК 2511190 для забезпечення житлом 

учасників бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб, які брали участь в 

АТО та Заходах, була запроваджена у 2018 році з ініціативи Комітету із 

початковою сумою видатків на рівні 25,0 млн гривень. На момент прийняття 

Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» реальну потребу в коштах 

на цю програму визначити було неможливо через те, що відповідні  особи не 

мали права  ставати на квартоблік. На сьогодні Мінсоцполітики порахувало  

реальну потребу, яка становить 472 787,0 тис. гривень. Проте, у проекті 

Держбюджету на 2019 рік видатки на цю програму передбачені лише на рівні 

5,3% від потреби.  

Комітет вважає, що  програми, які передбачають забезпечення житлом 

захисників України, мають бути профінансовані в обсязі, максимально 

наближеному до реальної потреби. Громадяни України, які захищають 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність своєї держави, повинні 

бути впевнені у тому, що їхня Держава також належним чином подбає про них 

та членів їхній сімей. Це обов’язок Держави та кожного з нас. 

Також необхідно зазначити, що 27 лютого 2018 року Верховна Рада 

України ухвалила Постанову «Про звернення Верховної Ради України до 

Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у справах 

ветеранів – центрального органу виконавчої влади для забезпечення формування 

та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни»      

№ 2294-VIII. 

Прийняттю цієї постанови передувало проведення Комітетом широкого 

обговорення зі спільнотою ветеранів питання необхідності створення єдиного 

державного органу, що нестиме відповідальність за ефективну реалізацію 

державної стратегії соціального захисту ветеранів.  

Проте, Кабінетом Міністрів України так і не вжито заходів щодо 

виконання вимог постанови і в проекті Державного бюджету на 2019 рік такого 

Міністерства не передбачено. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Інформацію Міністерства фінансів України взяти до відома. 

2. Надати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету наступні 

пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 

рік»: 

1) граничний обсяг видатків за бюджетною програмою по КПКВК 2511120  

збільшити на 144 854,7 тисяч гривень до 450 000,0 тисяч гривень; 

2) граничний обсяг видатків за бюджетною програмою по КПКВК 2511190 

збільшити на 275 000,0 тисяч гривень до 300 000,0 тисяч гривень; 

3) граничний обсяг видатків за бюджетною програмою по КПКВК 2511200 

збільшити на 50 000,0 тисяч гривень до 250 000,0 тисяч гривень; 

4) передбачити видатки на утримання Міністерства у справах ветеранів 

України за новою бюджетною програмою «Керівництво та управління у справах 
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ветеранів України», головним розпорядником за якою визначити Міністерство у 

справах ветеранів України, відповідальним виконавцем – Апарат Міністерства у 

справах ветеранів України, з обсягом видатків за загальним фондом 260 451,4 

тис. грн, з них: 

видатки споживання – 233 024,4 тис. грн, з них оплата праці – 205 011,2 

тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 6 071,8 тис. грн.; 

видатки розвитку – 27 427,0 тис. грн. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                О. ТРЕТЬЯКОВ  
 


