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Про результати аудиту ефективності використання коштів  
резервного фонду державного бюджету в 2016 році 

 
Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7, 25, 26, 35 та 36 

Закону України "Про Рахункову палату" розглянуто Звіт про результати аудиту 
ефективності використання коштів резервного фонду державного бюджету в 
2016 році. За результатами розгляду Рахункова палата 

 
 

В С Т А Н О В И Л А: 
 

1. Законом України від 25.12.2015 № 928-VIII "Про Державний бюджет 
України на 2016 рік" (із змінами) сформовано резервний фонд у розмірі 
1 230 000,0 тис. грн, або 0,2 відс. обсягу видатків загального фонду державного 
бюджету, що відповідає вимогам частини 3 ст. 24 Бюджетного кодексу України, 
відповідно до якої резервний фонд бюджету не може перевищувати одного 
відсотка обсягу видатків загального фонду. 

Протягом 2016 року Кабінетом Міністрів України прийнято 28 розпоряджень 
про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету, за якими фактично 
розподілено 1 198 924,0 тис. грн, або 97,5 відс. сформованого резервного фонду. За 
результатами внесених протягом року змін обсяг планових бюджетних призначень 
зменшено до 1 168 924,0 тис. грн, з яких головними розпорядниками бюджетних 
коштів використано 1 141 843,2 тис. грн, або 97,7 відсотка. 

2. Використання коштів резервного фонду державного бюджету в 2016 році 
здійснено за чотирма напрямами, зокрема: 

- 684 236,7 тис. грн (59,9 відс.) – на заходи, пов’язані з закупівлею 
89 автомобілів підвищеної прохідності для підрозділів Національної поліції, що 
виконують завдання в зоні проведення АТО, зміцненням обороноздатності держави, 
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забезпеченням підготовки та проведення конкурсу "Євробачення", наданням 
гуманітарної допомоги Державі Ізраїль у гасінні пожеж, а також відновленням і 
підвищенням надійності функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем 
після кібернетичної атаки (за напрямом "Інші непередбачені заходи"); 

- 346 907,2 тис. грн (30,4 відс.) – на заходи, пов'язані із запобіганням 
виникненню надзвичайних ситуацій, в тому числі на здійснення аварійно-
відбудовних робіт та закупівлю Державною службою України з надзвичайних 
ситуацій 7 989,6 тис. л автомобільного бензину, 5 595,7 тис. л дизпалива та 1 520,0 т 
авіаційного палива; 

- 89 645,5 тис. грн (7,9 відс.) – на надання одноразової грошової допомоги 
873 постраждалим учасникам та членам сімей загиблих учасників масових акцій 
громадського протесту, а також  членам сімей 55 осіб, які загинули (померли) під 
час участі та надання волонтерської допомоги в районі проведення АТО, і 
13 особам, які отримали інвалідність під час участі в таких операціях; 

- 21 053,8 тис. грн (1,8 відс.) – на заходи з ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій, що дало змогу здійснити відновлювальні роботи із заміни покрівлі 
68 об'єктів соціальної сфери та дорожнього покриття 7 ділянок доріг. 

Проведеним аудитом встановлено, що учасниками бюджетного процесу 
допущено неефективне управління коштами резервного фонду в загальному обсязі 
72 080,9 тис. грн, що пов’язано з несвоєчасністю та неповнотою прийняття 
управлінських рішень і в результаті призвело до їх невикористання, необхідності 
перерозподілу й повернення до державного бюджету. Крім того, через неналежний 
стан внутрішнього контролю, розпорядниками та одержувачами коштів резервного 
фонду державного бюджету у вказаний період не забезпечено ефективного 
використання 299 988,1 тис. грн та використано з недотриманням вимог 
законодавчих та нормативних актів 2 459,9 тис. гривень. Зокрема: 

2.1. Через недостатній рівень обґрунтування та погодження окремих рішень 
Кабінету Міністрів України на етапі їх підготовки Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі України кошти резервного фонду державного бюджету 
в загальному обсязі 45 000,0 тис. грн, виділені за відповідними розпорядженнями, 
не використовувалися, що є свідченням неефективного управління ними. Так,  
за розпорядженнями Кабінету Міністрів України: 

- від 22.09.2016 № 696-р "Деякі питання забезпечення фінансування 
проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад та 
сільських, селищних, міських голів об'єднаних територіальних громад" виділені 
кошти резервного фонду в обсязі 30 000,0 тис. грн було перерозподілено у повному 
обсязі відповідно до розпорядження від 03.10.2016 № 707-р "Про перерозподіл 
деяких видатків державного бюджету, передбачених Центральній виборчій комісії 
на 2016 рік". Здійснення перерозподілу було пов’язано з необхідністю врахування 
вимог Закону України від 14.07.2015 № 595-VIII "Про місцеві вибори" (стаття 68), 
згідно з якими витрати на вказану мету здійснюються за рахунок коштів 
відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція Державного 
бюджету України. Центральна виборча комісія інформувала Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України про необхідність врахування вказаних 
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вимог Закону ще на етапі підготовки проекту розпорядження від 22.09.2016 № 696-р, 
що не було забезпечено Міністерством у той час; 

- від 27.09.2016 № 710-р "Про виділення коштів для здійснення 
першочергових невідкладних заходів, спрямованих на запобігання виникненню 
надзвичайної ситуації на території Львівської області" кошти резервного фонду 
державного бюджету в обсязі 15 000,0 тис. грн через неналежно визначеного 
головного розпорядника бюджетних коштів, а саме Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України, так і залишилися нерозподіленими й невикористаними. 
Разом з тим аудитом встановлено, що вказане Міністерство інформувало 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України ще на етапі підготовки 
проекту вказаного розпорядження про те, що ПАТ "Львівська вугільна компанія", 
на породному відвалі якого сталася пожежа, не належить до сфери його управління, 
і тому Міністерство не може виступати головним розпорядником бюджетних 
коштів. Проте цю пропозицію не було враховано Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі України, що завадило використанню вказаних коштів 
резервного фонду державного бюджету. 

2.2.  За відсутності належного контролю з боку Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України за своєчасним використанням коштів резервного фонду 
державного бюджету головними розпорядниками так і не було вжито заходів 
(пункт 29 абзац 3 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415) 
щодо зменшення їм видатків на суми невикористаних залишків (у тому числі 
й пов’язаних з економією). Обсяги невикористаних коштів не перерозподілялися 
та були повернені головними розпорядниками бюджетних коштів в кінці 2016 року 
до державного бюджету, як невикористані. Загальний обсяг невикористаних 
залишків на кінець 2016 року становив  27 080,9 тис. грн, зокрема: 

- 15 183,3 тис. грн – за напрямом "Інші непередбачені заходи" (під час 
виконання розпоряджень: від 07.12.2016 № 941-р (12 728,0 тис. грн); від 25.11.2016 
№ 927-р (2 288,3 тис. грн); від 27.09.2016 № 695-р (151,5 тис. грн); від 05.05.2016 
№ 404-р (15,5 тис. грн економія коштів)); 

- 6 777,1 тис. грн – за напрямом "Надання одноразової грошової допомоги" 
(зокрема, під час виконання розпоряджень від 10.03.2016 № 185-р, від 10.03.2016  
№ 186-р, від 01.06.2016 № 406-р, від 01.06.2016 № 407-р, від 08.06.2016 № 423-р, від 
08.09.2016 № 678-р, від 19.10.2016 № 745-р, від 26.10.2016 № 772-р, від 21.12.2016 
№ 985-р, від 21.12.2016 № 986-р та від 21.12.2016 № 1012-р щодо виплати грошової 
допомоги загиблим учасникам масових акцій громадського протесту, що розпочалися 
в Україні 21 листопада 2013 року, а також тим, які отримали ушкодження різного 
ступеня тяжкості (4 979,0 тис. грн); за розпорядженням від 21.12.2016 № 989-р 
щодо виплати грошової допомоги загиблим учасникам антитерористичної операції, 
а також тим, які отримали інвалідність під час участі в таких акціях (1 798,1 тис. грн)); 

- 3 680,2 тис. грн – за напрямом "Запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій" (під час виконання розпоряджень: від 24.06.2016 № 453-р (2 445,7 тис. грн); 
від 24.06.2016 № 493-р (11,9 тис. грн); від 07.12.2016 № 919-р (1222,6 тис. грн 
економія коштів)); 
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- 1 440,3 тис. грн – за напрямом "Ліквідація наслідків надзвичайних 
ситуацій" (під час виконання розпорядження від 31.08.2016 № 629-р (1 440,3 тис. грн, 
з яких 1 004,9 тис. грн – економія коштів)). 

2.3. Через неналежний стан внутрішнього контролю з боку Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій структурними підрозділами Головного 
управління ДСНС України в Одеській області під час реалізації розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 493-р "Про виділення коштів для 
здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків 
надзвичайних ситуацій" не дотримано вимоги п. 3 частини першої ст. 29 Закону 
України від 10.04.2014 № 1197-VII "Про здійснення державних закупівель" 
та підпункту 4 п. 1 ст. 30 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні 
закупівлі" в частині необхідності відхилення пропозицій, які не відповідають 
умовам тендерної документації. Як наслідок, два договори на загальну суму 
1 920,7 тис. грн укладено з недотриманням вимог чинного законодавства. 

2.4. Закарпатською обласною державною адміністрацією, як головним 
розпорядником бюджетних коштів за розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 31.08.2016 № 629-р "Про виділення коштів для проведення аварійно-
відбудовних робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, яке сталося 21 червня 
2016 року на території Закарпатської області", не забезпечено належного контролю 
за використанням коштів резервного фонду державного бюджету, що призвело до 
сплати розпорядниками коштів нижчого рівня 481,3 тис. грн за виконання робіт, не 
передбачених затвердженими переліками витрат і робочими проектами за 
кошторисною документацією, а також 57,9 тис. грн – з недотриманням вимог 
чинного законодавства. 

2.5. Здійснення процедури підготовки проектів рішень, планування 
діяльності та використання коштів резервного фонду державного бюджету 
супроводжувалось системними недоліками, які повторюються з року в рік та 
створюють ризики для ефективного управління бюджетними коштами. Так, 
середня тривалість підготовки проектів рішень Кабінету Міністрів України 
становила у 2016 році 52 календарні дні, при цьому два проекти готувались 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України понад 100 календарних 
днів. З недотриманням встановлених строків головними розпорядниками 
бюджетних коштів затверджено 59,3 відс. переліків витрат та подано 39,3 відс. 
звітів про використання у 2016 році коштів резервного фонду, окремі з яких були 
неякісними, суперечливими й такими, що не розкривають належним чином питання 
використання виділених коштів. 

3. Міністерством соціальної політики України протягом 2016 року за 
16 розпорядженнями Кабінету Міністрів України  використано 89 645,5 тис. грн 
коштів резервного фонду державного бюджету за загального обсягу виділених 
коштів 96 422,5 тис. грн (93 відсотки). 

3.1. Вказаний обсяг коштів резервного фонду державного бюджету 
використано на виплату одноразової грошової допомоги, а саме: 

- 53 611,2 тис. грн  – 873 постраждалим учасникам та членам сімей загиблих 
учасників масових акцій громадського протесту, що розпочалися в Україні 
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21 листопада 2013 року; 
- 31 564,6 тис. грн – членам сімей 48 осіб, які загинули (померли) під час 

участі в АТО (з яких трьох осіб – частково), а також 12 особам, які отримали 
інвалідність під час участі в таких операціях. 

- 4 469,7 тис. грн. – членам сімей семи волонтерів, які загинули (померли), та 
волонтеру, якому встановлено ІІІ групу інвалідності внаслідок поранень, отриманих 
під час надання волонтерської допомоги в районі проведення АТО. 

3.2. Через недоліки нормативно-правового, організаційного та інформаційного 
забезпечення, а також недостатність контролю з боку Міністерства соціальної 
політики України у 2016 році не забезпечено виплату одноразової грошової 
допомоги 170 постраждалим на загальну суму 6 777,1 тис. гривень. При цьому: 

– 119 постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту 
одноразову грошову допомогу в загальному обсязі 2 815,4 тис. грн не виплачено у 
зв’язку з відсутністю звернень від осіб, які мають право на її отримання, що є 
свідченням, зокрема, низького рівня поінформованості учасників масових акцій 
громадського протесту та членів сімей загиблих щодо їх прав і соціальних гарантій; 

– 24 постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту 
одноразову грошову допомогу в загальному обсязі 887,0 тис. грн не виплачено у 
зв’язку з недосконалістю затверджених Міністерством охорони здоров'я України 
переліків постраждалих осіб, іншими помилками, допущеними Міністерством 
соціальної політики України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України на етапах підготовки проектів рішень та здійснення виплат за ними, а 
також збоєм сайту одного з територіальних підрозділів Державної казначейської 
служби України; 

– 14 особам не виплачено одноразову грошову допомогу в загальній сумі 
952,1 тис. грн, що пов’язано з їх перебуванням у зоні АТО, установах виконання 
покарань, за кордоном та зміною місця реєстрації, що свідчить про недосконалість 
діючих порядків використання коштів; 

– 7 особам, постраждалим під час участі в масових акціях громадського 
протесту, не виплачено кошти в загальному обсязі 271,6 тис. грн, що пов’язано з їх 
смертю; 

– 3 особам не сплачено кошти грошової допомоги в загальній сумі  
937,5 тис. грн у зв’язку з відсутністю згоди стосовно визначення одержувачів 
грошової допомоги та призупиненням здійснення виплат за рішенням суду; 

– членам сімей 3 осіб, які загинули (померли) під час участі в АТО, не було 
забезпечено виплату одноразової грошової допомоги в загальній сумі 
913,5 тис. грн, що пов’язано з відсутністю звернень у структурних підрозділах 
з питань соціального захисту населення ОДА та Київської МДА. 

3.3. Під час використання коштів резервного фонду державного бюджету 
на виплату одноразової грошової допомоги допущено низку системних 
недоліків, пов’язаних з: 

- недосконалістю існуючої процедури формування Міністерством охорони 
здоров'я України переліків осіб, які отримали тілесні ушкодження різного ступеня 
тяжкості, а також контролю за ними (аудитом встановлено випадки перебування 
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прізвищ одних і тих самих учасників масових акцій громадського протесту 
одночасно у двох різних переліках протягом періоду 6 – 10 місяців); 

- виплатою вказаної допомоги особам, які на момент прийняття відповідних 
розпоряджень Кабінету Міністрів України про виділення коштів з резервного фонду 
державного бюджету ще не були включені Міністерством охорони здоров'я України 
до переліків постраждалих осіб (на загальну суму 282,1 тис. гривень). 

4. Державною службою України з надзвичайних ситуацій у 2016 році кошти 
резервного фонду державного бюджету, виділені за розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 24.06.2016 № 493-р "Про виділення коштів для здійснення 
заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних 
ситуацій", використано у повному обсязі (299 988,1 тис. грн) на придбання пально-
мастильних матеріалів, залишки яких на кінець 2016 року становили 100 відс. –  
авіаційного палива, 96 відс. – дизельного пального і 95 відс. – автомобільного бензину. 
Разом з тим розрахунки, проведені в ході аудиту, засвідчують, що залишків 
паливно-мастильних матеріалів, які обліковувались у службі станом на 01.01.2017 
(з урахуванням обсягів паливно-мастильних матеріалів, закуплених протягом 
2016 року за рахунок бюджетних коштів за КПКВК 1006280 "Забезпечення 
діяльності сил цивільного захисту"), вистачить на забезпечення її діяльності 
протягом майже 2,5 років (з огляду на середні обсяги використання пального у 
попередніх роках). Зазначене свідчить про необхідність належного обґрунтування 
доцільності виділення коштів з резервного фонду державного бюджету та 
належного планування видатків державного бюджету під час підготовки проекту 
Закону України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік. 

5. Здійснення Рахунковою палатою щорічних аудитів використання коштів 
резервного фонду державного бюджету забезпечило вжиття об’єктами контролю 
певних заходів реагування, в результаті виконання яких удосконалено законодавчу 
та нормативно-правову базу, яка регулює питання використання коштів резервного 
фонду державного бюджету, посилено контроль за дотриманням відповідного порядку 
використання коштів і процедур підготовки розпорядчих актів, належним 
обґрунтуванням виділення коштів з резервного фонду та ефективним їх 
використанням.  

Так, зокрема, на виконання рекомендацій Рахункової палати в частині 
погашення заборгованостей, які утворились у попередніх роках, протягом 2016 року 
головними розпорядниками бюджетних коштів погашено 237 828,5 тис. грн 
дебіторської заборгованості (88,2 відс. наявної станом на 01.01.2016), 311,0 тис. грн 
кредиторської заборгованості (0,4 відс. – на 01.01.2016) та 59,5 тис. грн заборгованості 
за фінансовою допомогою, наданою з резервного фонду державного бюджету 
в 1997 – 2012 роках на умовах повернення (0,03 відс. наявної станом на 01.01.2016).  

Проте вказані рекомендації Рахункової палати залишаються актуальними 
і надалі, адже в ході реалізації рішень Кабінету Міністрів України у 2016 році 
утворилась нова дебіторська заборгованість на загальну суму 622 445,5 тис. грн 
(54,5 відс. касових видатків) та кредиторська заборгованість у сумі 420,5 тис. грн, 
що потребує подальшого посиленого контролю з боку головних розпорядників 
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бюджетних коштів і Міністерства фінансів України з метою уникнення можливих 
втрат бюджету. 

6. Сформована законодавча база є достатньою для нормативного 
врегулювання питань формування, розподілу та використання коштів 
резервного фонду державного бюджету, однак не є досконалою. Зокрема, 
подальшого нормативного врегулювання потребують питання:   

– розроблення порядку призначення і виплати одноразової грошової 
допомоги у зв'язку зі знищенням або пошкодженням майна під час участі 
у масових акціях громадського протесту, які відбулися у період з 21.11.2013 по 
21.02.2014; 

– узгодження п. 6 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415, та ст. 5 Закону 
України від 21.02.2014 № 745-VII "Про встановлення державної допомоги постраждалим 
учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей", яка визначає 
резервний фонд державного бюджету джерелом покриття витрат на державну допомогу 
постраждалим учасникам та членам сімей учасників масових акцій громадського протесту; 

– подання та розгляду звернень про виділення коштів з резервного фонду 
державного бюджету, передбачених для виплати одноразової грошової допомоги 
(узгодження порядків виплати одноразової грошової допомоги, затверджених постановами 
Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 324, від 23.12.2015 № 1098, від 
19.08.2015 № 604, від 29.07.2016 № 535, від 29.04.2016 № 336 та п. 12 Порядку 
використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.03.2002 № 415); 

– внесення змін до п. 12 порядків виплат одноразової грошової допомоги, 
затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 324, від 
23.12.2015 № 1098, від 29.07.2016 № 535 та п. 13 наказу Міністерства соціальної 
політики України від 06.05.2014 № 275 в частині збільшення терміну зберігання 
сформованих органами соціального захисту населення особових справ осіб, яким 
виплачено допомогу, а також визначення у вказаних порядках механізму здійснення 
виплат у випадку переведення постраждалих із однієї категорії до іншої. 

При цьому існує необхідність коригування Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2017 рік" (додаток 4) щодо обсягу повернення до бюджету 
коштів Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.  

За результатами обговорення та на підставі викладеного Рахункова палата 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів 
резервного фонду державного бюджету в 2016 році затвердити. 

2. Про результати проведеного аудиту поінформувати Верховну Раду України. 
3. Відомості про результати аудиту в формі рішення Рахункової палати 

надіслати Кабінету Міністрів України, рекомендувавши доручити причетним 
центральним органам виконавчої влади: 

- проаналізувати недоліки, відображені у рішенні Рахункової палати про 
результати аудиту ефективності використання коштів резервного фонду 
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державного бюджету в 2016 році, та вжити дієвих заходів з їх усунення, у тому 
числі щодо погашення існуючих дебіторської та кредиторської заборгованостей, 
а також повернення до державного бюджету коштів, виділених у 1997-2012 роках 
із резервного фонду на умовах повернення; 

- розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проекти 
нормативно-правових актів, спрямованих на усунення недоліків, відображених 
у рекомендаціях Рахункової палати, у тому числі й за результатами аудиту 
ефективності використання коштів резервного фонду державного бюджету 
в 2015 році (доручення Кабінету Міністрів України від 18.05.2016 № 16662/2/1-16 
до листа Рахункової палати від 04.05.2016 № 03-83); 

- посилити контроль за управлінням і використанням коштів резервного 
фонду державного бюджету. 

4. Рішення Рахункової палати і Звіт про результати аудиту ефективності 
використання коштів резервного фонду державного бюджету в 2016 році надіслати 
Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, рекомендувавши: 

4.1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до 
Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415, у частині: 

- надання Кабінету Міністрів України (пп. 22 і 23 прикінцевих та перехідних 
положень Бюджетного кодексу України) можливості формування резервного 
фонду державного бюджету в необмежених обсягах для його використання на 
потреби Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних 
та інших державних органів, залучених до виконання завдань щодо відсічі збройної 
агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави; 

- узгодження напрямів використання коштів резервного фонду державного 
бюджету, визначених зазначеним вище Порядком, з частиною 1 ст. 24 Бюджетного 
кодексу України (виключення з напрямів використання коштів тих, які можуть 
бути передбачені під час складання проекту бюджету, зокрема, запровадження 
паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним 
носієм; запровадження паспорта громадянина України з безконтактним електронним 
носієм; заходи, пов'язані з тимчасовим переміщенням громадян України з районів 
проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території 
України), а також ст. 5 Закону України від 21.02.2014 № 745-VII "Про встановлення 
державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського 
протесту та членам їх сімей", яка визначає резервний фонд державного бюджету 
джерелом покриття витрат на державну допомогу постраждалим учасникам та 
членам сімей учасників масових акцій громадського протесту. 

4.2. Посилити контроль за своєчасністю підготовки проектів рішень про 
виділення коштів з резервного фонду державного бюджету, переліків робіт 
і заходів, а також звітів про використання коштів. 

4.3. Передбачати під час підготовки проектів рішень про виділення коштів 
з резервного фонду державного бюджету необхідність затвердження 
головнимрозпорядниками бюджетних коштів не переліків витрат, а переліків робіт і 
заходів, як це визначено Порядком використання коштів резервного фонду бюджету. 
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4.4.  Вжити заходів щодо усунення недоліків і порушень, виявлених під час аудиту. 
5. Рішення Рахункової палати і Звіт про результати аудиту ефективності 

використання коштів резервного фонду державного бюджету в 2016 році надіслати 
Міністерству соціальної політики України і рекомендувати: 

5.1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України Порядок 
призначення і виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку зі знищенням або 
пошкодженням майна під час участі у масових акціях громадського протесту, які 
відбулися у період з 21.11.2013 по 21.02.2014. 

5.2. Врегулювати питання подання та розгляду звернень про виділення коштів 
з резервного фонду державного бюджету, передбачених для виплати одноразової 
грошової допомоги (узгодження порядків виплати одноразової грошової допомоги, 
затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 324, від 
23.12.2015 № 1098, від 19.08.2015 № 604, від 29.07.2016 № 535, від 29.04.2016 № 336 
та п. 12 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415). 

5.3. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до 
п. 12 порядків виплат одноразової грошової допомоги, затверджених постановами 
Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 324, від 29.07.2016 № 535, від 
23.12.2015 № 1098 та п. 13 наказу Міністерства соціальної політики України від 
06.05.2014 № 275 в частині збільшення терміну зберігання сформованих органами 
соціального захисту населення особових справ осіб, яким виплачено допомогу, а 
також визначення у вказаних порядках механізму здійснення виплат у випадку 
переведення постраждалих із однієї категорії до іншої. 

6. Рішення Рахункової палати та звіт оприлюднити на офіційному веб-сайті 
Рахункової палати. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової 
палати Пилипенка В.П. 

 
 
Т. в. п. Голови Рахункової палати                      О. С. Яременко  


