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Про результати виконання у 2018 році  

бюджетних програм з питань соціального захисту ветеранів та  

осіб з інвалідністю, головним розпорядником яких визначено 

Міністерство соціальної політики України 

 

 

Комітет, розглянувши на виконання контрольної функції, звітну 

інформацію щодо стану реалізації у 2018 році бюджетних програм з питань 

соціального захисту ветеранів та осіб з інвалідністю, головним розпорядником 

яких визначено Міністерство соціальної політики України, зазначає наступне. 

У 2018 році Міністерству соціальної політики України, як головному 

розпоряднику бюджетних коштів, було передбачено 15 бюджетних програм 

щодо соціального захисту зазначених категорій осіб, в тому числі 2 бюджетні 

програми виконувались за рахунок виділення коштів з резервного фонду 

бюджету за окремими рішеннями Уряду (щодо надання одноразової грошової 

допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їхніх сімей у разі 

смерті таких осіб). 

Загальна сума бюджетних призначень на реалізацію 15 бюджетних 

програм на початку року затверджена у сумі 4 173 498,0 тис. грн і протягом 

року збільшена до 4 619 761,4 тис. грн. (на 446 263,4 тис. грн або на 10,7%), з 

яких фактично використано 4 573 964,0 тис. грн (99,0% від річного плану), в 

тому числі: 

 за 10 бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких 

визначено безпосередньо Мінсоцполітики (КПКВК 2501070, 2501130, 

2501150, 2501190, 2501470, 2501700, 2501710, 2511120, 2511190, 2511200), 

бюджетні призначення протягом року збільшено на 386 740,9 тис. грн до 



2 844 607,0 тис. грн, з яких використано 2 836 222,0 тис. грн (99,7% від річного 

плану); 

 за 2 бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких 

визначено Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції (КПКВК 2505030, 2505150), бюджетні 

призначення протягом року зменшено на 12 171,4 тис. грн до                      

117 779,0 тис. грн, з яких використано 112 790,9 тис. грн (95,8% від річного 

плану); 

 за 3 бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких 

визначено Фонд соціального захисту інвалідів (КПКВК 2507020, 507030, 

2507100), бюджетні призначення протягом року збільшено на 71 693,9 тис. грн 

до 1 657 375,4 тис. грн, з яких використано  1 624 951,1 тис. грн (98,0% від 

річного плану). 

За результатами 2018 року виконання бюджетних програм 

характеризується такими показниками: 

 

КПКВК 2501070 «Спеціалізована протезно-ортопедична та 

медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного 

інституту протезування, протезобудування та відновлення 

працездатності»  
- з річних бюджетних призначень у сумі 83 384,3 тис. грн  

використано 82 987,7 тис. грн (99,5% від річного плану); 

- проведено реабілітаційні заходи та надано протезно-ортопедичну 

допомогу за сучасними технологіями 2116 особам. Із загальної 

кількості пацієнтів проведено реабілітаційні заходи із 

застосуванням високофункціональних роботизованих та 

комп'ютерних систем 551 особі. 

 

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

та інших найбільш вразливих категорій населення»  
- з річних бюджетних призначень у сумі 57 013,5 тис. грн використано  

55 338,1 тис. грн (або 97,1% від річного плану); 

- на виплату одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю 

та дітям з інвалідністю станом на 01.10.2018 використано 8 367,2 тис. 

грн (99,2% від річного плану в сумі 8 431,9 тис. грн), допомогу надано 

понад 11,7 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»  
- з річних бюджетних призначень у сумі 1 303 080,8 тис. грн 

використано  1 302 182,2 тис. грн (99,9% від річного плану); 

-  щорічну разову грошову допомогу виплачено понад 1,1 млн. 

ветеранів, надано соціальну допомогу 3 особам, які мають особливі 



заслуги перед Батьківщиною та 18 особам, які мають особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною. 

 

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»  
- з річних бюджетних призначень у сумі 321 010,2 тис. грн 

використано 100% від річного плану; 

- виплату здійснено 1318 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»  
- з річних бюджетних призначень у сумі 176 093,8 тис. грн 

використано 175 962,0 тис. грн (99,9% від річного плану); 

- забезпечено санаторно-курортними путівками 17527 ветеранів війни 

та осіб з інвалідністю (356,9 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»  
- з річних бюджетних призначень у сумі 48 748,7 тис. грн використано 

100% від річного плану; 

- виплачено одноразову грошову допомогу членам сімей 26 осіб, які 

загинули (померли), та 49 особам, які стали особами з інвалідністю, 

внаслідок участі в антитерористичній операції. 

 

КПКВК 2501710 «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»  
- з річних бюджетних призначень у сумі 815,7 тис. грн використано 

100% від річного плану. 

 

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»  
- з річних бюджетних призначень у сумі 8 757,2 тис. грн з використано  

5 635,2 тис. грн (64,3% від річного плану);  



- фінансову підтримку отримало 14 громадських об’єднань ветеранів, 

які реалізували 20 програм (проектів, заходів), до яких було залучено 

17399 осіб; 

- Державною службою України у справах ветеранів та учасників 

антитерористичної операції проведено 17 заходів всеукраїнського 

рівня з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, в яких 

взяло участь понад 1 тис. осіб. 

 

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»  

- з річних бюджетних призначень у сумі 109 021,8 тис. грн використано 

107 155,7 тис. грн (98,3% від річного плану), зокрема: 

- на надання послуг із психологічної реабілітації використано 20 229,1 

тис. грн (95,6% від річного плану в сумі 21 152,8 тис. грн), послуги 

отримали 2704 особи при плані 2600 осіб; 

- на забезпечення санаторно-курортним лікуванням використано 

50 552,8 тис. грн (99,2% від річного плану в сумі 50 938,3 тис. грн), 

санаторно-курортним лікуванням забезпечено 6309 осіб при 

запланованих 6259 осіб. 

 

КПКВК 2507020 «Фінансова підтримка громадських об'єднань 

інвалідів»  

- з річних бюджетних призначень у сумі 81 705,5 тис. грн використано  

81 304,5  тис. грн (99,5% від річного плану); 

- всеукраїнськими громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю 

проведено 297 заходів при запланованих 286. 

 

КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної 

реабілітації інвалідів»  

- з річних бюджетних призначень у сумі 1 571 001,3 тис. грн  

використано 1 539 298,6 тис. грн (98,0% від річного плану), зокрема: 

- на санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю використано 

110 427,9 тис. грн (99,1% від річного плану в сумі 11 456,3 тис. грн), 

забезпечено оздоровленням  10 926 осіб (план 10 862 особи) та 

виплачено грошову компенсацію замість невикористаної санаторно-

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

лікування) та компенсації вартості проїзду 22 728 особам з 

інвалідністю (план 22 417 особи з інвалідністю); 

- на забезпечення окремих категорій населення України технічними та 

іншими засобами реабілітації використано 1 153 549,1 тис. грн 

(99,7% від річного плану в сумі 1 157 432,3 тис. грн). За 2018 рік 

забезпечено технічними та іншими засобами реабілітації осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій 

населення у кількості 298 845 одиниць (130,805 тис. од. протезно-



ортопедичних виробів; 113,839 тис. од. ортопедичного взуття; 18,508 

тис. крісел колісних; 30,718 тис. од. засобів реабілітації; 2,433 тис. од. 

спеціальних засобів для орієнтування, спілкування та обміну 

інформацією; 2,542 тис. од. технічних та інших засобів реабілітації 

проведено післягарантійний ремонт) та здійснено попередню оплату 

у сумі 106 570,942 тис. грн на забезпечення ТЗР у 2019 році. 

 

 

КПКВК 2507100 «Реабілітація дітей-інвалідів»  

- з річних бюджетних призначень у сумі 4 668,6 тис. грн використано 

4 347,9 тис. грн (93,1% від річного плану); 

- послуги з реабілітації отримали 390 дітей 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»  
- з річних бюджетних призначень у сумі 598 685,5 тис. грн 

використано 595 487,2 тис. грн (99,5% від річного плану); 

- виплачено 635 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»  

- з річних бюджетних призначень у сумі 48 721,7 тис. грн використано 

48 304,0 тис. грн (99,1% від річного плану); 

- виплачено 52 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»  
- з яких використано 205 386,2 тис. грн (99,2% від річного плану); 

- виплачено 204 компенсації. 

 

Таким чином, загальна сума бюджетних призначень за 3 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 

склала 854 459,9 тис. грн, з яких використано 849 177,4 тис. грн та виплачено 

891 компенсацію. 

 

 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 та осіб з інвалідністю тримати на подальшому контролі 

Комітету. 
 

 

 

 

Голова Комітету                                                                    О. ТРЕТЬЯКОВ   

 


