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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 проект Закону України про внесення зміни до додатку № 3 до  

Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»  

щодо фінансової  підтримки громадських об’єднань ветеранів 

(реєстр. № 10003 від 05.02.2019) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення зміни до додатку № 3 

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

фінансової підтримки громадських об’єднань ветеранів (реєстр. № 10003 від 

05.02.2019), поданий народними депутатами України Третьяковим О.Ю., 

Бурбаком М.Ю., Шухевичем Ю-Б.Р., Рибчинським Є.Ю. та Гаврилюком М.В., 

Комітет зазначає наступне. 

Відповідно до Пояснювальної записки законопроект розроблено з метою 

приведення у відповідність назви бюджетної програми 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» до вимог 

підпункту “в” пункту 9 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України, 

що набув чинності 1 січня 2019 року.  

Законопроектом пропонується внести зміну до додатку №3 до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», згідно з якою  бюджетна 

програма по КПКВК 2505030 буде викладена у такій редакції: “Фінансова 

підтримка громадських об’єднань ветеранів на виконання загальнодержавних 

програм (проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і 
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військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних 

дат». 

Прийняття законопроекту забезпечить надання громадським об’єднанням 

ветеранів фінансової підтримки з Державного бюджету України незалежно від 

статусу громадського об’єднання, проте виключно на виконання програм, 

проектів та заходів, що матимуть загальнодержавне значення, що сприятиме 

ефективному партнерству між громадськими об’єднаннями ветеранів та 

державою, а також втіленню міжнародного досвіду, який передбачає рівність 

можливостей для всіх учасників такого процесу. 

Слід зазначити, що підпунктом “в” пункту 9 частини першої статті 87 

Бюджетного кодексу України (в редакції, яка набула чинності з 01.01.2019) 

визначено, що до видатків, що здійснюються з Державного бюджету України, 

належать видатки на державну підтримку громадських об’єднань осіб з 

інвалідністю і ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, 

заходів) згідно з порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України (до 

01.01.2019  було передбачено, що до видатків, що здійснюються з Державного 

бюджету України, належать видатки на державну підтримку громадських 

об’єднань осіб з інвалідністю і ветеранів, які мають статус всеукраїнських). 

Відповідно до частини першої статті 23 Закону України “Про громадські 

об’єднання” громадські об'єднання зі статусом юридичної особи мають право на 

фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України 

відповідно до закону. 

Міністерство у справах ветеранів України підтримує прийняття 

законопроекту і зазначає, що його реалізація приведе у відповідність до вимог 

Бюджетного кодексу України назву бюджетної програми по КПКВК 2505030 та 

забезпечить можливість надання громадським об’єднанням ветеранів фінансової 

підтримки з державного бюджету на виконання загальнодержавних програм 

(проектів, заходів) незалежно від наявності у них всеукраїнського статусу. 

Міністерство фінансів України підтримує законопроект і зазначає, що 

положення законопроекту не суперечать нормам законодавства, що регулює 

бюджетні відносини, і його реалізація у разі прийняття не потребує додаткових 

витрат з Державного бюджету України. 

Міністерство соціальної політики України підтримує законопроект за 

умови його доопрацювання і зазначає таке: 

1) зміна найменування бюджетної програми потребуватиме внесення змін 

до порядку використання коштів, що затверджується постановою Кабінету 

Міністрів України, паспорта бюджетної програми та конкурсної документації, 

що може призвести до затримки надання фінансової підтримки громадським 

об’єднанням ветеранів; 

2) внесення зазначених змін потребує узгодження зі статтею 20 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в частині 

надання ветеранським організаціям фінансової підтримки на статутну діяльність. 

Частиною другою статті 20 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” визначено, що центральні та місцеві органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим у межах своєї компетенції надають ветеранським організаціям 
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фінансову підтримку, кредити з коштів відповідних бюджетів, а також безплатно 

надають будинки, приміщення, обладнання та інше майно, необхідне для 

здійснення їх статутних завдань. 

З огляду на викладене Комітет вважає, що запропоновані законопроектом 

норми не потребують узгодження зі статтею 20 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

не заперечує необхідності надання належної бюджетної фінансової підтримки 

громадським об’єднанням ветеранів на реалізацію соціально значущих 

загальнодержавних програм (проектів, заходів). 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення зміни до додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2019 рік» щодо фінансової  підтримки громадських об’єднань 

ветеранів (реєстр. № 10003 від 05.02.2019 року), поданий народними депутатами 

України Третьяковим О.Ю., Бурбаком М.Ю., Шухевичем Ю-Б.Р.,        

Рибчинським Є.Ю. та Гаврилюком М.В., за результатами розгляду в першому 

читанні прийняти за основу і в цілому як Закон. 

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з 

питань бюджету, який визначено головним з його опрацювання. 

 

 

 

Голова Комітету                О. ТРЕТЬЯКОВ  


