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Опис законопроєкту. 

 

У Законопроєкті пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України (далі – 

БКУ) щодо видатків Державного бюджету України. 

В частині видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення уточнено, що такі 

видатки включають в себе, у тому числі: 

державну підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю на виконання 

загальнодержавних програм (проектів, заходів), а також на інституційну підтримку 

всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю згідно з порядком, 

визначеним  Кабінетом Міністрів України; 

надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю на 

виконання програм (проектів, заходів) відповідного  адміністративно-територіального 

рівня, а також на інституційну підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю 

та їхніх соціальних об’єктів, які надають послуги особам з інвалідністю. 

 

Корупціогенні фактори. 

1. Дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв (фаворитизм) при 

здійсненні публічних процедур. 

3. Прогалина. 

а). Відповідно до запропонованих змін до підпункту «в» пункту 9 частини першої 

статті 87 БКУ, кошти Державного бюджету України спрямовуються, в тому числі на 

«інституційну підтримку всеукраїнських громадських об’єднань з інвалідністю».  

По-перше, підтримка за кошти Державного бюджету України надається виключно 

громадським об’єднанням, що мають всеукраїнський статус. Це може призвести до того, 

що вся або більша частина підтримки буде надана виключно двом організаціям – 

Українського товариства глухих (УТОГ) та Українського товариства сліпих (УТОС). Такий 

підхід є дискримінаційним щодо інших громадських об’єднань з інвалідністю. 

По-друге, у законопроєкті відсутні будь-які згадки про необхідність проведення 

конкурсу щодо визначення всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які 

отримають підтримку з коштів Державного бюджету України. Відсутність відкритого 

конкурсу сприяє виникненню корупційних ризиків та може призвести до надання 

фінансової підтримки лише “обраним” громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, та 

відповідно позбавлення підтримки тих громадських об’єднань, які за результатами своєї 

діяльності дійсно на це заслуговують. 

По-третє, у законопроєкті відсутнє визначення поняття «інституційна підтримка». 

Вказана прогалина сприяє виникненню корупційних ризиків та  може створити ризики 

нецільового використання коштів, оскільки поняття «інституційна підтримка» зможе 

тлумачитись довільно. 

З метою усунення корупційних ризиків, рекомендуємо удосконалити положення цієї 

статті законопроєкту, передбачивши конкурсну процедуру надання фінансування, а також 

встановивши можливість фінансування для всіх громадських об’єднань з інвалідністю та 

чітко визначивши поняття «інституційної підтримки». 

б). Відповідно до запропонованих змін до підпункту «є» пункту 3 частини першої 

статті 91 БКУ, кошти всіх місцевих бюджетів спрямовуються, в тому числі на «надання 

фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю …, а також на 

інституційну підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їхніх соціальних 

об’єктів, які надають послуги особам з інвалідністю;».  

По-перше, у законопроєкті відсутні будь-які згадки про необхідність проведення 

конкурсу щодо визначення громадських об’єднань осіб з інвалідністю, що отримають 

підтримку з місцевих бюджетів. Відсутність відкритого конкурсу сприяє виникненню 



корупційних ризиків та може призвести до надання фінансової підтримки лише “обраним” 

об’єднанням та корупційних зловживань при обранні таких організацій. 

По-друге, у законопроєкті не визначено поняття «інституційна підтримка 

громадських об’єднань осіб з інвалідністю» та «інституційна підтримка соціальних 

об’єктів». Вказана прогалина сприяє корупційним ризикам, адже дозволяє тлумачити такі 

поняття на власний розсуд. Окрім цього, надання інституційної підтримки саме соціальним 

об’єктам потребує належного обгрунтування, адже така підтримка повинна надаватись 

виключно громадським об’єднанням, які зможуть використовувати ці кошти, у тому числі 

і на власні соціальні об’єкти. Такі положення законопроєкту також несуть ризик 

нецільового використання коштів місцевих бюджетів. 

Рекомендуємо вдосконалити положення цієї статті законопроєкту, забезпечивши 

конкурсну процедуру надання фінансування та визначивши поняття «інституційної 

підтримки». 

 

 


