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від 19 грудня  2018 року 

  
 

Щодо стану реалізації у 2018 році бюджетних програм з питань 

соціального захисту ветеранів, учасників антитерористичної операції, 

Революції Гідності та осіб з інвалідністю, головним розпорядником яких 

визначено Міністерство соціальної політики України 

 

Комітет, розглянувши на виконання контрольної функції, оперативну 

інформацію щодо стану реалізації у 2018 році бюджетних програм з питань 

соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції Гідності 

та людей з інвалідністю, головним розпорядником яких визначено 

Міністерство соціальної політики України, зазначає наступне. 

Виконання бюджетних програм Міністерства соціальної політики 

України характеризується наступними показниками: 

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 

19864,6 тис. грн (84,9% від річного плану). Проведено реабілітаційні заходи та 

надано протезно-ортопедичну допомогу за сучасними технологіями 2078 

особам. Із загальної кількості пацієнтів проведено  реабілітаційні заходи із 

застосуванням високофункціональних роботизованих та комп'ютерних систем 

530 особам; 

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 27 455,3 тис. грн 

(або 27,2% від річного плану). При цьому на виплату одноразової матеріальної 

допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю станом на 01.10.2018 

використано 1818,0 тис. грн (22,9% від річного плану), допомогу надано понад 

2,6 тис. осіб та дітей з інвалідністю; 



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 

1 302 182,7 тис. грн (98,6% від річного плану). Щорічну разову грошову 

допомогу виплачено понад 1,1 млн ветеранів; 

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 річного плану). 

Виплату здійснено 1217 особам; 

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 140 104,4 тис. грн (82,6% від річного плану). Забезпечено 

санаторно-курортними путівками 17505 ветеранів війни та осіб з інвалідністю 

(348,4 тис. ліжко-днів); 

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 48 748,7 тис. грн, з яких 

використано 46 298,6 тис. грн (95% від плану). Профінансовано виплату 

одноразової грошової допомоги членам сімей 26 осіб, які загинули (померли), 

та 49 особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок участі в 

антитерористичній операції. Наразі триває процедура перерахування коштів 

органами Казначейства на банківські установи одержувачів; 

КПКВК 2511710 «Надання одноразової грошової допомоги члену сім'ї 

волонтера, який загинув під час надання волонтерської допомоги в районі 

проведення антитерористичної операції, та волонтеру, який став особою з 

інвалідністю внаслідок травми, одержаної під час надання волонтерської 

допомоги в районі проведення зазначеної операції» із річними бюджетними 

призначеннями в сумі 815,7 тис. грн, які було виділено із резервного фонду 

бюджету згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.11.2018        

№ 915-р. Наразі триває процедура перерахування коштів органами 

Казначейства на банківські установи одержувачів; 

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 

2 469,4 тис. грн (11,8% від річного плану); 

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 92 596,3 тис. грн 

(84,9% від річного плану). Зокрема: 



- на здійснення заходів із психологічної реабілітації використано 

17 319,8 тис. грн (80,5% від річного плану), укладено 2675 індивідуальних 

договорів для отримання послуг із психологічної реабілітації (при плані 2600), 

послуги фактично отримало вже 2339 осіб; 

- на забезпечення санаторно-курортним лікуванням використано 

46 594,4 тис. грн (91,5% від річного плану), угоди укладено із 6282 особами 

(при плані 6252), а лікуванням вже забезпечено 5924 особи; 

КПКВК 2507020 «Фінансова підтримка громадських об'єднань 

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

яких використано 67 542,9  тис. грн (84,2% від річного плану). 

Всеукраїнськими громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю проведено 

244 заходи із 286 запланованих; 

КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної 

реабілітації інвалідів» із річними бюджетними призначеннями в сумі 

1 572 500,0 тис. грн, з яких використано 1 135 676,6 тис. грн (72,2% від річного 

плану). Зокрема: 

- на санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю використано 

96 493,7 тис. грн (85,9% від річного плану), забезпечено оздоровленням  9650 

осіб (план 10842 особи) та виплачено грошову компенсацію замість 

невикористаної санаторно-курортної путівки (в т.ч. за самостійне санаторно-

курортне лікування) 13 411 особам з інвалідністю (план 24 062 особи з 

інвалідністю); 

- на забезпечення окремих категорій населення України технічними та 

іншими засобами реабілітації використано 837 857,8 тис. грн (72,9% від 

річного плану), договори укладено на суму  1 017 664,0 тис. грн (88,6% від 

річного плану); 

КПКВК 2507100 «Реабілітація дітей-інвалідів» із річними бюджетними 

призначеннями в сумі 4 668,6 тис. грн, з яких використано 2 427,9 тис. грн 

(52,0% від річного плану), послуги з реабілітації надано 220 дітям з 

інвалідністю (при плані 224); 

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 388 969,4 тис. грн (99,0% від річного плану) та виплачено 416 

компенсацій; 

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 34 789,3 тис. грн (95,4% від річного плану) та виплачено 44 

компенсації; 

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 192 741,0 тис. грн (96,4% від річного плану) та виплачено 181 

компенсацію. 

Крім того, 12.12.2018 Кабінетом Міністрів України  прийнято рішення 

про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству соціальної політики України на 2018 рік (розпорядження               

№ 971-р). Прийнятим розпорядженням передбачено, зокрема: 

- зменшення обсягу видатків за програмами по КПКВК: 

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

найбільш вразливих категорій населення» на суму 43 776,4 тис. гривень; 

2501150 «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам 

нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі 

та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною» на суму 17 700 тис. гривень; 

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» на суму 12 171,4 тис. гривень; 

- збільшення обсягу видатків за програмами по 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» на суму 26 990 тис. гривень; 

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» на суму 6 500 тис. гривень; 

2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів» на 

суму 1 500 тис. гривень; 

2501070 «Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-

реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту 

протезування, протезобудування та відновлення працездатності» на суму          

60 000 тис. гривень; 



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 I-II 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” на суму 205 683,1 тис. гривень; 

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 III 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» на 

суму 7 052,7 тис. 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 I—II 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» на суму 7 017,4 тис. гривень.  

Таким чином, 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 учасників АТО, учасників бойових дій на 

території інших держав та членів сімей загиблих таких осіб з урахуванням 

внесених змін становить 854 459,9 тис. грн, що забезпечить виплату до кінця 

2018 року 897 грошових компенсацій. 

 З урахуванням вищезазначеного та проведеного обговорення, Комітет 

вирішив: 

1. Інформацію Міністерства соціальної політики України щодо 

результатів виконання бюджетних програм в частині соціального захисту 

окремих категорій осіб за 2018 рік 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   

 


