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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 
 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17 жовтня 2018 року 

  

Щодо результатів виконання бюджетних програм  

з соціального захисту окремих категорій осіб за 9 місяців 2018 року 

 

Комітет, розглянувши на виконання контрольної функції, оперативну 

інформацію щодо стану реалізації бюджетних програм з соціального захисту 

учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та людей з 

інвалідністю за 9 місяців 2018 року, зазначає наступне. 

У 2018 році Міністерству соціальної політики України, як головному 

розпоряднику бюджетних коштів, передбачено 14 бюджетних програм щодо 

соціального захисту зазначених категорій осіб, а саме: 

КПКВК 2501070 «Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-

реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту 

протезування, протезобудування та відновлення працездатності» із річними 

бюджетними призначеннями в сумі 23 384,3 тис. грн, з яких використано 

15 705,4 тис. грн (91,2% від плану за 9 місяців); 

КПКВК 2501130 «Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та 

інших найбільш вразливих категорій населення» із річними бюджетними 

призначеннями в сумі 100 789,9 тис. грн, з яких використано 25 487,9 тис. грн 

(40,9% від плану за 9 місяців); 

КПКВК 2501150 «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і 

жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають 

особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною» із річними 

бюджетними призначеннями в сумі 1 320 780,8 тис. грн, з яких використано 

1 303 018,6 тис. грн ( 98,7% від плану за 9 місяців); 

КПКВК 2501190 «Надання одноразової грошової допомоги членам 

сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського 

протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року 

та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі 



в зазначених акціях» із річними бюджетними призначеннями в сумі     

294 020,2 тис. грн, з яких використано 293 868,6 тис. грн ( 99,9% від плану за 

9 місяців); 

КПКВК 2501470 «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» із річними бюджетними призначеннями в сумі 169 593,8 тис. грн, з 

яких використано 108 026,8 тис. грн (89,2% від плану за 9 місяців); 

КПКВК 2501700 «Надання одноразової грошової допомоги членам 

сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, 

та особам, які отримали інвалідність під час участі в зазначеній операції» із 

річними бюджетними призначеннями в сумі 43 593,0 тис. грн, з яких 

використано 15 069,0 тис. грн (34,6% від плану за 9 місяців); 

КПКВК 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» із річними 

бюджетними призначеннями в сумі 20 928,6 тис. грн, з яких використано 528,1 

тис. грн (3,3% від плану за 9 місяців); 

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» із річними бюджетними 

призначеннями в сумі 109 021,8 тис. грн, з яких використано 46 268,8 тис. грн 

(53,4% від плану за 9 місяців); 

КПКВК 2507020 «Фінансова підтримка громадських об'єднань 

інвалідів» із річними бюджетними призначеннями в сумі 80 205,5 тис. грн, з 

яких використано 48 772,2 тис. грн (81,1% від плану за 9 місяців); 

КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної 

реабілітації інвалідів» із річними бюджетними призначеннями в сумі 

1 565 301,4 тис. грн, з яких використано 521 792,2 тис. грн (43,1% від плану за 

9 місяців); 

КПКВК 2507100 «Реабілітація дітей-інвалідів» із річними бюджетними 

призначеннями в сумі 4 668,6 тис. грн, з яких використано 525,6 тис. грн 

(11,3% від плану за 9 місяців); 

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, 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 річними бюджетними призначеннями в сумі 393 002,4 тис. грн, з яких 

використано 200 458,0 тис. грн (64,9% від плану за 9 місяців); 

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» із 

річними бюджетними призначеннями в сумі 41 704,3 тис. грн, з яких 

використано 30 534,6 тис. грн (73,2% від плану за 9 місяців); 

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» із 

річними бюджетними призначеннями в сумі 200 000,0 тис. грн, з яких 

використано 118 517,3 тис. грн (59,3% від плану за 9 місяців). 

При цьому відповідальним виконавцем 2-х бюджетних програм 

визначено Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції (КПКВК 2505030, 2505150), 3-х бюджетних 

програм – Фонд соціального захисту інвалідів (КПКВК 2507020, 2507030, 

2507100). 

Рівень використання бюджетних коштів за окремими бюджетними 

програмами коливається від 3,3 % (по КПКВК 2505030) до 99,9% (по КПКВК 

2501190). Водночас слід зазначити, що при наявності навіть високого рівня 

виконання бюджетної програми в цілому, реалізація програми за її окремими 

напрямами використання та регіонами викликає занепокоєність та свідчить 

про необхідність вжиття належних заходів реагування головним 

розпорядником бюджетних коштів та відповідальними виконавцями 

бюджетних програм. 

Так, загальна сума бюджетних призначень за 3-ма бюджетними 

програмами по субвенціях з державного бюджету місцевим бюджетам на 

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

окремих категорій осіб на рік становить 634 706,7 тис. грн, з яких в регіони 

вже перераховано 550 751,9 тис. грн, а на місцях використано 349 509,9 тис. 

грн (63,5 % від профінансованого). Проте в окремих областях до цього часу не 

використано жодної гривні: 

за бюджетною програмою по КПКВК 2511120 – Івано-Франківська та 

Одеська області; 

за бюджетною програмою по КПКВК 2511190 – Волинська, Одеська, 

Рівненська, Черкаська області; 

за бюджетною програмою по КПКВК 2511200 – Івано-Франківська, 

Київська, Одеська, Чернівецька області. 



Також привертає увагу ситуація у Львівській області щодо придбання 

житла учасниками антитерористичної операції та членами сімей загиблих за 

рахунок грошових компенсацій, які вони отримали за бюджетною програмою 

по КПКВК 2511120 у 2017 році. Зазначені кошти мають бути використані  

отримувачем протягом року із дня зарахування на його спеціальний рахунок в 

уповноваженому банку. Проте на даний час із 49 виплачених компенсацій до 

придбано лише 35 одиниць житла. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2505150 відзначається низький 

рівень виконання за напрямками: 

- «Надання послуг з психологічної реабілітації»: заплановано надати 

послуги 2600 особам, укладено 1516 договорів (58,3% від плану), фактично 

отримали послуги із психологічної реабілітації 864 особи (33,2% від плану), 

використано лише 4 369,3 тис грн (26,1% від виділених за 9 місяців 16 724,7 

тис. грн), а на рік передбачено 21 141,1 тис. гривень. Слід зазначити, що цей 

напрямок запрацював фактично із липня місяця, після набуття чинності 

19.06.2018 наказу Мінсоцполітики № 810 від 01.06.2018 «Про затвердження 

Стандарту психологічної діагностики та форм документів з організації 

психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та 

постраждалих учасників Революції Гідності»; 

- «Забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих 

учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції, яким 

встановлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни»: заплановано 

оздоровити  6 222 особи,  укладено угод на 4 536 осіб (72,9% від плану), 

забезпечено санаторно-курортним лікуванням 3 385 осіб (54,4 % від плану), 

використано 25 351,3 тис. грн (61,8% від виділених за 9 місяців 40 990,1                  

тис. грн), а на рік передбачено 50 526,6 тис. гривень. Ці дані свідчать про те, 

що основне оздоровлення відбуватиметься у IV кварталі в осінньо-зимовий 

період. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2507030: 

- на забезпечення осіб з інвалідністю санаторно-курортними путівками 

використано 52 269,0 тис. грн (68,2% від виділених за 9 місяців 76 680,8                  

тис. грн), а на рік передбачено 102 238,3 тис. гривень; 

- на забезпечення окремих категорій населення України технічними та 

іншими засобами реабілітації на рік передбачено 1 127 576,5 тис. гривень, 

профінансовано 739 670,7 тис. грн, а використано лише 311 637,1 тис. грн 

(27,6% від плану на рік та 37,3% від плану за 9 місяців); 

- на придбання автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю, які 

мають порушення опорно-рухового апарату, передбачено 30 000,0 тис. грн, 

проте використано 0 гривень: проводиться процедура закупівлі відповідно до 

вимог законодавства. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2507100 на реабілітацію дітей з 

інвалідністю передбачено 4 668,6 тис. грн, з яких використано лише 525,6 тис. 

грн (11,3%). 

Окремо слід звернути увагу на програму Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

по КПКВК 2751190 «Надання державної підтримки для будівництва 

(придбання) доступного житла», яка реалізується Державним фондом 

сприяння молодіжному житловому будівництву. 



Законом 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 (набув чинності 09.04.2017) передбачено надання 

державної підтримки у розмірі 50 відсотків вартості будівництва (придбання) 

доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту: 

а) учасникам АТО, які мають статус учасника бойових дій або особи з 

інвалідністю внаслідок війни,  та членам сімей загиблих (померлих) таких 

осіб; 

б) учасникам Революції Гідності, які визнані особами з інвалідністю 

внаслідок війни; 

в) внутрішньо переміщеним особам. 

Для інших категорій громадян розмір державної підтримки становить 30 

відсотків. 

У 2017 році на реалізацію програми по КПКВК 2751190 з державного 

бюджету виділено 30 000,0 тис. гривень. За державною підтримкою 

звернулось 1670 сімей, з яких 272 (16,3%) сім’ї/особи з числа учасників АТО, 

а державну підтримку в порядку черговості поданих заяв отримала 91 сім’я, в 

тому числі 17 (18,7%) – з числа учасників АТО. 

У 2018 році на реалізацію бюджетної програми по КПКВК 2751190 в 

Державному бюджеті передбачено 100 000,0 тис. гривень. Проте до цього часу 

кошти не використовувались через ініціювання змін до механізму 

забезпечення громадян доступним житлом. Лише 10.10.2018 постановою 

Кабінету Міністрів України № 819 «Деякі питання забезпечення громадян 

доступним житлом» затверджено Порядок надання державної підтримки та 

забезпечення громадян доступним житлом та Порядок використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для 

будівництва (придбання) доступного житла. 

Станом на 01.10.2018 за державною програмою будівництва доступного 

житла зареєстровано та перебувають в черзі на отримання державної 

підтримки 8424 сім’ї, з яких  1273 (15%) – з числа учасників АТО. 

Також необхідно зазначити, що програми по забезпеченню житлом 

різних категорій громадян фінансуються і з місцевих бюджетів. Зокрема, за 

підсумками 2017 року в рамках реалізації місцевих житлових програм 

залучено 171,5 млн гривень з коштів місцевих бюджетів, 345 сімей поліпшили 

свої житлові умови, в тому числі 77 сімей з числа учасників АТО, 

військовослужбовців. 

На сьогодні діє 110 місцевих програм по забезпеченню житлом різних 

категорій громадян (48 програм пільгового кредитування молоді, 29 

комплексних програм забезпечення житлом пільгових категорій громадян, 33 

програми забезпечення житлом учасників АТО), а заплановане фінансування 

з місцевих бюджетів становить 239,9 млн гривень, що на 36% більше за 

показник минулого року.  

 

 З урахуванням вищезазначеного та проведеного обговорення, Комітет 

вирішив: 

1. Інформацію Міністерства соціальної політики України, Державної 

служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 



операції, Фонду соціального захисту інвалідів та Державного фонду сприяння  

молодіжному житловому будівництву щодо результатів виконання 

бюджетних програм в частині соціального захисту окремих категорій осіб за 9 

місяців 2018 року 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 і 

до кінця поточного року на кожному засіданні Комітету заслуховувати 

оперативну інформацію з цього питання. 

3. Звернутися до Київської міської та обласних рад і державних 

адміністрацій щодо вжиття належних заходів реагування з метою 

забезпечення виконання бюджетних програм по субвенціях з державного 

бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для окремих категорій осіб. 

4. За результатами розгляду оперативної інформації щодо стану 

реалізації бюджетних програм з порушених питань, опублікувати в газеті 

«Голос України» інформацію про області, які не використали жодної гривні 

перерахованих їм субвенцій з державного бюджету на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих 

категорій осіб.  

5. Звернутися до Львівської обласної державної адміністрації з 

проханням звернути увагу на ситуацію, яка склалась в області щодо придбання 

житла учасниками антитерористичної операції та членами сімей загиблих 

таких осіб, які отримали грошову компенсацію за рахунок коштів бюджетної 

програми по КПКВК 2511120 у 2017 році, та вжити необхідних заходів 

реагування щодо використання грошової компенсації на придбання житла 

отримувачами до кінця 2018 року.  
 

 

 

 

Голова Комітету                                                                    О. ТРЕТЬЯКОВ   

 


