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проти російської агресії
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Ключові бюджетні програми щодо 
фінансування

1. Житла

2. Соціальної і професійної адаптації 

3. Психологічної реабілітації 

4. Санаторно-курортному лікуванню 

5. Медичної реабілітації, протезування 

6. Медичного забезпечення 

7. Інших пільгах та соціальних гарантіях, передбачених законом 

8. Матеріальної допомоги 

9. Одноразової грошової допомоги у разі інвалідності або загибелі 

(смерті) 

10. Допомоги громадським організаціям ветеранів



Загалом на забезпечення потреб 
ветеранів війни України проти 

російської агресії виділено:

3 396 293,3 тис. гривень
для 1 УБД ≈10 633 гривні на рік. 2018 

3 378 954,0 тис. гривень  2017 

2 940 162,4 тис. гривень2016 



Забезпечення житлом

 Черги:
31 576 осіб - на 1 жовтня 2016 року,
37 683 осіб - на 1 вересня 2017 року.

 Реальна потреба в коштах на 1 особу: 
577 472 грн. станом на 1 вересня 2017 року.

 Виділені кошти: 
2016 - 460 млн. грн., 14,6 тис. грн. на 1 особу
2017 - 493,6 млн. грн., 13,09 тис. грн. на 1 особу
2018 - 329,8 млн. грн., за які планується виплатити компенсацію за житло 
452 особам.

 Потреби:
1. Єдина база.
2. Належна координація органів і 
установ.

3. Нові критерії.
4. Прогресивні механізми забезпе-
чення житлом.



Соціальна та професійна адаптація

Станом на березень 2018 року не затверджено паспорт бюджетної
програми, а, відповідно, видатки по ній не можуть здійснюватися.

 Потреби:
1. Інформування.
2. Якість професійної та соціальної 
адаптації.

3. Більший спектр професій.
4. Перегляд розмірів витрат на одну 
особу.

27,5 млн. грн. заплановано виділити
23,5 млн. грн. фактично використано
85,2 % рівень виконання

2016 
32,3 млн. грн. заплановано виділити
28,6 млн. грн. фактично використано
88,5 % рівень виконання

2017 
27,5 млн. грн. заплановано виділити
4797 осіб планують отримати послуги,що на 
23% меньше за 2017 рік

2018



Психологічна реабілітація

 Потреби:
1. Механізм обліку.
2. Інформування.

45,3 млн. грн. заплановано виділити
36,4 млн. грн. фактично використано
80,4 % рівень виконання2016
3,7 млн. грн. заплановано виділити
2,4 млн. грн. фактично використано
64,9 % рівень виконання

2017
21,9 млн. грн . запланован о виді лити для 3468 осіб
(1 особа = 6095,7 грн.)2018



Санаторно-курортне лікування

 Потреби:
1. Єдина бюджетна програма одного
відомства.
2. Моніторинг та звітності.
3. Координація між різними відомствами.

4. Витрачати бюджетні кошти виключно
на забезпечення ветеранів санаторно-
курортним лікуванням.

128,6 млн. грн. заплановано виділити
132,0 млн. грн. фактично використано
102,6 % рівень виконання2016
186,2 млн. грн. заплановано виділити
190,7 млн. грн. фактично використано
102,4 % рівень виконання2017
167,5 млн. грн. заплановано виділити2018



Медична реабілітація, протезування
Відсутня окрема звітність, скільки коштів в межах медичної субвенції відводиться саме на медичне за-
безпечення ветеранів війни. Відсутній облік кількості осіб, які звертаються за кожною із згаданих пільг.
Відповідно, неможливо проаналізувати чи було надано пільги в повному обсязі всім, хто потребує.
Через відсутність звітності за окремими категоріями пільговиків також не можна обрахувати кошти, що 
йдуть на забезпечення медичних пільг.
Отже, Держава не має інструментів відстеження рівня надання соціального захисту для учасників війни 
України проти російської агресії в частині медичного забезпечення.

 Потреби:
1. Прозорому автоматизованому механізмі облі-
ку потреб протезування/ортезування.

2. Можливість використання коштів для регенера-
ції (нарощування) кінцівок.
3. Побудова системи медичної та фізичної реабі-
літації.



Медичне забезпечення 

 Потреби:
1. Механізм моніторингу та контролю за розподілом й використанням субвенції. 
2. Можливість учасникам бойових дій, які отримали поранення або мають захворювання кори-
стуватися відомчими закладами охорони здоров’я.
3. Окремі напрями системи медичного забезпечення ветеранів війни з метою ефективного роз-
поділу фінансування



Інші пільги та соціальні гарантії, передбачені законом 
для учасників війни України проти російської агресії, 

які не фінансуються із державного бюджету

1. Пільговий проїзд.
2. Одержання позики на будівництво, 
реконструкцію або капітальний ремонт 
жилих будинків 
3. Позачергове користування всіма послу-
гами зв’язку та позачергове встановлення 
на пільгових умовах квартирних телефонів 
4. Позачерговий безплатний капітальний 
ремонт власних жилих будинків і квартир 
та першочерговий поточний ремонт жилих 
будинків і квартир.

5. Позачергове безоплатне забезпечення 
автомобілем (за наявності медичних по-
казань для забезпечення автомобілем) на 
термін експлуатації до десяти років 
6. Право на позачергове забезпечення 
продовольчими товарами поліпшеного 
асортименту та промисловими товарами 
підвищеного попиту 

 Потреби:
1. Скасування архаїчних пільг.
2. Розробка механізму монетизації.



Матеріальна допомога до 5 травня

1044,5 млн. грн. заплановано виділити
1042,8 млн. грн. фактично використано
99,8 % рівень виконання2016

1271,6 млн. грн. заплановано виділити
1269,1 млн. грн. фактично використано
99,8 % рівень виконання2017

1320,8 млн. грн. заплановано виділити2018
 Потреби:

1. Прийняти закон про скасування прив’язки до п’яти мінімальних 
пенсій у виплатах до 5 травня. 
2. Кошти на оплату зв’язку та кредити не виділяти.



2016 2017 2018

МО
1234,4 млн. грн. використано

6222 виплат

~198,4 тис. грн. на 1 особу

1505,1 млн. грн. використано

6253 виплат

~240,7 тис. грн. на 1 особу

2320,2 млн. грн. передбачається

6003 виплат

~386,5 тис. грн. на 1 особу

НГ
65,3 млн. грн. використано

440 виплат

~148,2 тис. грн. на 1 особу

77,2 млн. грн. використано

306 виплат

~252,4 тис. грн. на 1 особу

122,8 млн. грн. передбачається

485 виплат

~253,0 тис. грн. на 1 особу

МВС
15,8 млн. грн. використано

60 виплат

~263,5 тис. грн. на 1 особу

14,8 млн. грн. використано

59 виплат

~251,2 тис. грн. на 1 особу

12,5 млн. грн. передбачається

42 виплат

~297,9 тис. грн. на 1 особу

Одноразова грошова допомога у разі
інвалідності або загибелі (смерті)



41,3 млн. грн. було виділено з резервного фонду в 2017 році.
За всіма розпорядженнями, окрім №965-р від 20 грудня 2017 року, 
прозвітовано про виконання у 100% обсязі.
З огляду на те, що кошти за даною бюджетною програмою виділяються 
із резервного фонду, бюджетні запити на 2018 рік відсутні.

 Потреби:
1. Вдосконалити діючі порядки використання коштів. 
2. Усунути випадки повернення грошових коштів. 
3. Вдосконалити планування та розрахунок сум.



81,1 млн. грн. заплановано виділити
80,1 млн. грн. фактично використано
98,8 % рівень виконання2016
101,1 млн. грн. заплановано виділити
92,2 млн. грн. фактично використано
91,2 % рівень виконання2017
реформування системи фінансування шляхом 
переходу на конкурсну основу2018

 Потреби:
1. Впровадити проектний механізм фінансування ветеранських організацій. 
2. Проводити моніторінг витрачених коштів.

Допомога громадським
організаціям ветеранів
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