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Директоратом соціального захисту прав осіб з інвалідністю розглянуто 
спільні звернення громадської організації „Всеукраїнська організація інвалідів 
„Українське товариство сліпих” і Всеукраїнської громадської організації 
інвалідів „Українське товариство глухих” з питань фінансової підтримки 
громадських об’єднань осіб з інвалідністю за бюджетною програмою 2507020 
„Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю” 
(далі -  КПКВК 2507020) відповідно до Закону України „Про внесення змін до 
Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік” від 13.04.2020 
№ 553-ІХ (далі -  Закон № 553), впровадження окремої бюджетної програми 
фінансової підтримки для підприємств і організації невиробничої сфери 
Українського товариства сліпих (далі -  УТОС) та Українського товариства 
глухих (далі -  УТОГ) і повідомляється.

Підпунктом „в” пункту 9 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу 
України передбачено спрямування видатків з Державного бюджету України на 
державну підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю і ветеранів на 
виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів) згідно з порядком, 
визначеним Кабінетом Міністрів України.

Верховною Радою України прийнято Закон України „Про внесення змін 
до Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік” 
(далі -  Закон № 553), яким передбачені видатки за КПКВК 2507020
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у сумі 66 426 тис. гри, а також вилучено окремий рядок цієї бюджетної програми, 
яким передбачались видатки на фінансову підтримку, зокрема, підприємств і 
організацій невиробничої сфери УТОС та УТОГ. Таким чином, фінансова 
підтримка УТОС та УТОГ надаватиметься на конкурсних засадах відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 166 „Деякі питання 
надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю” 
(далі -  Постанови № 166).

Водночас зазначаємо, що прийнято постанову Кабінету Міністрів України 
від 13.05.2020 № 357 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 
від 14 березня 2018 р. № 183 і від 3 березня 2020 р. № 166”, розроблену 
Міністерством з урахуванням звернень громадських об’єднань осіб з 
інвалідністю. Цим нормативно-правовим актом передбачено надання у 2020 році 
фінансової підтримки підприємствам і організаціям невиробничої сфери УТОС 
та УТОГ, зокрема, на виплату матеріального заохочення (оплату праці) 
працівникам невиробничої сфери, які з початку року надають послуги особам з 
інвалідністю з порушенням зору та слуху відповідно до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки 
Українського товариства сліпих та Українського товариством глухих, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.03,2018 № 183, у 
сумі 47 860 тис. гривень.

Разом з тим повідомляємо, що видано наказ Мінсоцполітики від 
29.05.2020 № 351 „Про надання у 2020 році фінансової підтримки громадським 
об’єднанням осіб з інвалідністю”, яким затверджено розподіл бюджетних коштів 
між громадськими об’єднаннями на суму 51 809,8 тис. грн, у тому числі УТОС -  
30 890 тис. грн, УТОГ -  16 970 тис. гривень.

Паспорт бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 2507020 „Фінансова 
підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю” затверджено наказом 
Мінсоцполітики від 03.06.2020 № 363.

Стосовно запровадження окремої бюджетної програми (окремого рядку) 
щодо фінансової підтримки УТОС та УТОГ з державного бюджету.

Запровадження нової бюджетної програми, можливо лише за наявності 
відповідних законодавчих підстав (нормативно-правових актів) та у разі 
неможливості включення відповідних видатків як напряму використання коштів 
за вже існуючими бюджетними програмами. Нові бюджетні програми мають 
бути підпорядковані стратегічним цілям держави, а їх реалізація повинна бути 
спрямована на досягнення відповідних показників результату діяльності 
головного розпорядника та підтверджуватися результативними показниками 
бюджетної програми.

Потрібно зазначити, що пропозицію Уряду стосовно виділення окремим 
рядком у КПКВК 2507020 надання фінансової підтримки громадським 
об’єднанням, зокрема УТОС та УТОГ Верховною Радою України не підтримано. 
При ухваленні Закону № 553 на засіданні Верховної Ради України 13.04.2020 цей 
рядок з КПКВК 2507020 вилучено.

Варто також зазначити, що до Міністерства соціальної політики надходять 
численні звернення від громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які раніше не 
зверталися за отриманням фінансової підтримки за рахунок коштів
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КПКВК 2507020, щодо необхідності надання фінансової допомоги громадським 
об’єднанням, у тому числі УТОС та У ТОГ, тільки на конкурсних засадах 
відповідно до Постанови № 166.

Таким чином, враховуючи необхідність дотримання принципу оптимізації 
бюджетних програм Мінсоцполітики на сьогодні не підтримується пропозиція 
щодо запровадження окремої бюджетної програми (окремого рядку) фінансової 
підтримки УТОС та У ТОГ з державного бюджету.

Міністерство соціальної політики завжди відкрито до співпраці з 
громадськими об’єднаннями, які представляють інтереси осіб з інвалідністю, на 
засадах партнерства і взаємної відповідальності та готове розглянути конкретні 
пропозиції щодо ефективної підтримки громадських об’єднань за рахунок коштів 
державного бюджету.
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