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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 10 квітня 2019 року  

 

Щодо інформації Мінветеранів про стан вирішення питання  

щодо спрямування нерозподіленого залишку коштів, джерелом 

формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та 

коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду 

за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення,  

на реалізацію бюджетної програми по КПКВК 2511190 для забезпечення 

житлом учасників АТО/Заходів з числа  

внутрішньо переміщених осіб 

 

Статтею 33 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 

рік» установлено, що, як виняток з положень частини другої статті 57 

Бюджетного кодексу України, нерозподілений залишок коштів, джерелом 

формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та 

коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за 

вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення, 

зберігається на рахунках спеціального фонду державного бюджету та 

спрямовується на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і 

безпеки держави, на забезпечення житлом громадян, зокрема учасників 

антитерористичної операції, учасників здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які потребують 

поліпшення житлових умов, в обсягах та порядку, встановлених Кабінетом 

Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з 

питань бюджету. 

На запит Комітету Міністерство фінансів України листом від 04.02.2019 

за № 10020-02-2/2981 повідомило, що за інформацією Державної 
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казначейської служби України нерозподілений залишок таких коштів станом 

на 01.01.2019 становив 2 650 354,29 дол. США або у гривневому еквіваленті 

73 383 709,28 гривень. 

У Державному бюджеті України на 2019 рік передбачено бюджетну 

програму по КПКВК 2511190 для забезпечення житлом учасників 

антитерористичної операції, учасників здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з числа внутрішньо 

переміщених осіб, які визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи 

або учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», із сумою видатків 25,0 млн 

гривень, що складає лише 5,3 % від потреби визначеної Міністерством 

соціальної політики України при підготовці проекту бюджету на поточний рік 

у сумі 472,8 млн гривень. 

Враховуючи зазначене, Комітет звернувся до Прем’єр-міністра України       

В. Гройсмана з проханням нерозподілений залишок коштів, джерелом 

формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та 

коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за 

вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення, 

спрямувати на реалізацію бюджетної програми по КПКВК 2511190. 

Відповідно до витягу з протоколу № 9 засідання Кабінету Міністрів 

України від 06.03.2019 порушене питання доручено опрацювати Мінветеранів, 

Мінфіну разом із Міноборони, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, МВС, 

Мін’юстом та в установленому порядку подати Кабінетові Міністрів України 

узгоджені пропозиції. 

Мінветеранів розробило відповідний проект постанови Уряду, який 

погоджено без зауважень Мінфіном, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики та 

Мін’юстом. Водночас Міноборони та МВС висловили свої зауваження до 

розробленого проекту акту. 

За дорученням Прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б. 11.04.2019 має 

відбутись міжвідомча нарада під головуванням Першого віце-прем'єр-міністра 

України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С.І. щодо 

врегулювання питання із суб’єктами сектору безпеки і оборони та прийняття 

взаємоузгодженого рішення. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив 

інформацію Мінветеранів взяти до відома, вирішення питання щодо 

спрямування нерозподіленого залишку коштів, джерелом формування яких у 

2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від 

реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та 

пов’язаного з корупцією правопорушення, на реалізацію бюджетної програми 

по КПКВК 2511190 для забезпечення житлом учасників АТО/Заходів з числа 

внутрішньо переміщених осіб тримати на подальшому контролі Комітету. 

 

Голова Комітету      О. ТРЕТЬЯКОВ 


