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ОКРЕМА ДУМКА

(відповідно до пункту 3 частини 4 статті 14 Закону України «Про статус народного 
депутата України») 

 
Щодо Проекту Закону 4607 від 
18.01.2021 Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо 
підтримки діяльності громадських 
об’єднань осіб з  інвалідністю

 

На підставі пункту 3 частини 4 статті 14 Закону України «Про статус 
народного депутата України» вважаю за доцільне викласти окремі 
застереження щодо Проекту Закону №4607 від 18.01.2021 «Про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України щодо підтримки діяльності громадських 
об’єднань осіб з  інвалідністю» (далі Проект Закону), поданого народними 
депутатами України Бабенко М.В. та іншими.

По-перше, під час підготовки зазначеного законопроекту, авторами не 
було здійснено повного і всебічний розгляду існуючої проблематики у 
зазначеному напрямку.

Так, авторами запропоновано підпункт в пункту 9 статті 87 Бюджетного 
кодексу України після слів та символів «(проектів, заходів)» доповнити 
символом та словами «, а також на інституційну підтримку всеукраїнських 
громадських об’єднань осіб з інвалідністю».
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Зазначені зміни позбавляють інституційної підтримки регіональні та 
місцеві громадські об’єднання осіб з інвалідністю, через обмеження суб’єктів, 
яким може надаватися підтримка згідно з порядком, визначеним  Кабінетом 
Міністрів України. 

По-друге, авторами законодавчої ініціативи запропоновано пункт 3 
частини першої статті 91 доповнити підпунктом „є” такого змісту:  

«є) 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;».

Запропоновані доповнення щодо надання фінансової підтримки за 
рахунок коштів місцевих бюджетів громадським об’єднанням осіб з 
інвалідністю не у повній мірі відображають спроможність громадських 
організацій ефективно реалізувати  програми (проекти, заходи) відповідного  
адміністративно-територіального рівня, через відсутність оцінювання 
кандидатів, їх компетентностей та спроможностей, яке можливо забезпечити 
через проведення конкурсної процедури надання підтримки за рахунок коштів 
місцевих бюджетів громадським об’єднанням осіб з інвалідністю.

У зв'язку з  цим прийняття законопроекту № 4607 в запропонованій 
редакції грубо суперечить вимогам підпунктів d та g пункту 61 Зауважень 
загального порядку № 7 (2018) про участь осіб з інвалідністю, через громадські 
об'єднання, які представляють їх інтереси в проведенні моніторингу 
виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Вказані положення 
недвозначно вимагають:

1) рівного розподілу коштів між ГО осіб з інвалідністю, що виключає 
практику привілейованого фінансування будь-яких ГО осіб з інвалідністю за 
рахунок дискримінації інших організацій;

2) надання можливості здобуття фінансування всіма ГО осіб з 
інвалідністю.

Також, з огляду на зазначені застереження центральних органів 
виконавчої влади, Проект Закону у неповній мірі законодавчо врегульовує 
існуючу проблематику підтримки діяльності громадських об’єднань осіб з 
інвалідністю, яка існує сьогодні.

Враховуючи вищезазначене, Проект Закону потребує доопрацювання із 
врахуванням запропонованих пропозицій.

Народний депутат України                                                            Г.М. Третьякова



3

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Третьякова Галина Миколаївна
Сертифікат: 12A1C72050EC685404000000C18C040003E80C00
Дійсний до: 21.06.2021 11:36:00

Апарат Верховної Ради України
№ 53д9/5-2021/188433 від 09.06.2021


