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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 та осіб з інвалідністю 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 березня 2019 року 

 

 

Про стан реалізації Закону України  

«Про Державний бюджет України на 2019 рік» в частині затвердження 

нормативно-правових актів, необхідних для виконання бюджетних програм 

Міністерства соціальної політики України, спрямованих на соціальний 

захист ветеранів та осіб з інвалідністю 

 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 

Міністерству соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики), як 

головному розпоряднику бюджетних коштів, передбачено 15 бюджетних 

програм, спрямованих на соціальний захист ветеранів та осіб з інвалідністю. 

Частиною сьомою статті 21 Бюджетного кодексу України визначено, що за 

бюджетними програмами, здійснення заходів за якими потребує нормативно-

правового визначення механізму використання бюджетних коштів, головні 

розпорядники коштів державного бюджету розробляють проекти порядків 

використання коштів державного бюджету (в тому числі за бюджетними 

програмами, вперше визначеними законом про Державний бюджет України) та 

забезпечують їх затвердження протягом 30 днів з дня набрання чинності законом 

про Державний бюджет України.  

Відповідно до частини восьмої статті 21 Бюджетного кодексу України 

головний розпорядник бюджетних коштів розробляє та протягом 45 днів з дня 

набрання чинності законом про Державний бюджет України затверджує за 

погодженням з Міністерством фінансів України паспорт бюджетної програми.  

При цьому, абзацом восьмим пункту 3 розділу I Правил складання 

паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом 
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Мінфіну від 29.12.2002 № 1098, передбачено, якщо реалізація бюджетної 

програми потребує затвердження порядку використання бюджетних коштів або 

внесення змін до чинного порядку використання бюджетних коштів, головні 

розпорядники подають на погодження до Мінфіну проект паспорта бюджетної 

програми протягом тижня після набрання чинності відповідним рішенням. 

За окремими бюджетними програмами Мінсоцполітики має визначити 

граничну вартість послуг на 2019 рік.  

Станом на 13.03.2019 із 15 бюджетних програм Мінсоцполітики, 

спрямованих на соціальний захист ветеранів та осіб з інвалідністю: 

 9 бюджетних програм готові до реалізації (мають затверджені 

порядки використання бюджетних коштів та паспорти бюджетних програм), а 

саме: 

 по КПКВК 2501070 «Спеціалізована протезно-ортопедична та 

медично-реабілітаційна  допомога особам з інвалідністю у клініці Науково-

дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення 

працездатності»; 

 по КПКВК 2501180 «Виплата соціальних стипендій студентам 

(курсантам) вищих навчальних закладів»; 

 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»; 

 по 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 осіб з інвалідністю»; 

 по КПКВК 2505030 «Фінансова підтримка громадських об’єднань 

ветеранів, які мають статус всеукраїнських, заходи з відвідування військових 

поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та 

історичних дат»; 

 по 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 антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, 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»; 

 по КПКВК 2511190 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
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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, у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, 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»; 

 по 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»; 

 по 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»; 

 6 бюджетних програм не готові (потребують затвердження 

граничної вартості послуг на 2019 рік, та/або порядків використання бюджетних 

коштів, та/або паспортів бюджетних програм), а саме: 

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

жінок та інших найбільш вразливих категорій населення» (не затверджено 

порядок використання бюджетних коштів та паспорт бюджетної програми); 

 по 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» (не 

затверджено порядок використання бюджетних коштів та паспорт бюджетної 

програми); 

 по КПКВК 2505150 «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної 

та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 
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операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях» (не затверджено граничну вартість путівки (ліжко-дня), 

граничну вартість послуг із психологічної реабілітації на 2019 рік та паспорт 

бюджетної програми); 

 по КПКВК 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань 

осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських» (не затверджено паспорт 

бюджетної програми); 

 по КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної 

реабілітації осіб з інвалідністю» (не затверджено граничну вартість путівки 

(ліжко-дня); 

 по КПКВК 2507100 «Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок 

дитячого церебрального паралічу» (не затверджено порядок використання 

бюджетних коштів та паспорт бюджетної програми). 

 

Із 15-ти бюджетних програм лише по 4-х програмах порядки використання 

коштів та паспорти бюджетних програм затверджено із дотриманням 

законодавчо визначених термінів, а саме: по КПКВК 2501070, КПКВК 2501180, 

КПКВК 2501190 та КПКВК 2501470. 

 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Інформацію Міністерства соціальної політики України щодо стану 

реалізації Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» щодо 

бюджетних програм, спрямованих на соціальний захист ветеранів та осіб з 

інвалідністю 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   

 


