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Кабінет Міністрів України 
Щодо виділення коштів з резервного  

фонду державного бюджету 

 

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 09.09.2020 № 35437/3/1-20 

до листа Національної академії наук від 31.08.2020 № 9з/1211-1 Мінекономіки разом з 

Мінфіном розглянуло питання щодо виділення коштів з резервного фонду державного 

бюджету на відшкодування витрат, пов’язаних з похованням Президента Національної 

академії наук України академіка НАН України Б. С. Патона, та повідомляє. 

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України та Порядку використання 

коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.03.2002 № 415 (далі - Порядок), резервний фонд бюджету формується 

для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли 

бути передбачені під час складання проекту бюджету.  

Згідно з пунктом 7 Порядку до непередбачених заходів не можуть бути віднесені 

додаткові заходи, що забезпечують виконання бюджетної програми (функції), 

призначення на яку затверджено у бюджеті. 

За інформацією Мінфіну (лист від 20.09.2020 № 10030-04-5/28870) та Київської 

міськдержадміністрації (лист від 17.09.2020 № 003-1423), у Державному бюджеті 

України на 2020 рік для Мінсоцполітики передбачені видатки за бюджетною програмою 

2501150 “Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських 

переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною”, зокрема, на проведення безоплатного поховання 

померлої особи, яка має особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, та спорудження 

на могилі померлого надгробка. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 272 кошти, 

передбачені у державному бюджеті для надання соціальної допомоги особам, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною, спрямовуються на безоплатне поховання або 
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відшкодування витрат на поховання померлого, спорудження на могилі померлого 

надгробка, а також виплату одноразової допомоги дружині (чоловіку) і дітям (віком до 

18 років) померлого.  

Таким чином, спрямування коштів резервного фонду державного бюджету на 

фінансування зазначених заходів не узгоджується із вимогами законодавства в частині 

їх цільового використання. 

Станом на 22.09.2020 пропозицій щодо вирішення порушеного питання від 

Мінсоцполітики та Мінрегіону не надходило. 

 

 

Заступник Міністра розвитку  

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України   Світлана ПАНАІОТІДІ 
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