
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

героїзації образу ветерана війни та вшанування пам’яті загиблих 

(померлих) захисників України” 

 

1. Мета 

Метою проєкту є створення умов для забезпечення діяльності державної 

установи “Національне військове меморіальне кладовище” у сфері управління 

Міністерства у справах ветеранів України. 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Законом України від 31.05.2022 № 2292-IX “Про внесення змін до деяких 

законів України щодо Національного військового меморіального кладовища” 

(далі – Закон) визначено, що Національне військове меморіальне кладовище є 

об’єктом права державної власності, розміщується на землях державної 

власності та не підлягає приватизації або передачі в оренду.  

Окрім того, будівництво, утримання в належному стані та охорона 

Національного військового меморіального кладовища, а також витрати на 

почесне поховання загиблих (померлих) осіб відповідно до Закону на 

Національному військовому меморіальному кладовищі забезпечуються за 

рахунок коштів державного бюджету.  

Також, завдання створення Національного військового меморіального 

кладовища визначено в цілі 11.2 “Пам’ять та повага” Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 12.06.2020 № 471. 

Відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 05.09.2022  

№ 23375/2/1-22, а саме пункту 1 плану-графіку заходів щодо створення 

Національного військового меморіального кладовища визначено Мінветеранів 

спільно з іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади 

забезпечити внесення Кабінетові Міністрів проекту рішення Уряду про 

утворення державної установи “Національне військове меморіальне 

кладовище” у сфері управління Мінветеранів. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2022 № 1115 “Про 

утворення державної установи “Національне військове меморіальне 

кладовище”” надано дозвіл Мінветеранів утворити у своїй сфері управління 

державну установу “Національне військове меморіальне кладовище”” та у 

двомісячний строк вжити в установленому порядку заходів, необхідних для 

забезпечення її діяльності. 

Для формування державної установи “Національне військове меморіальне 

кладовище” у 2022 році чисельністю працівників у 20 осіб із запланованої 

загальної чисельності 177 працівників планується спрямувати 1 441,3 тис. грн 

за рахунок економії коштів за бюджетною програмою 1501090 

“Функціонування Українського ветеранського фонду, героїзація образу 
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ветерана війни та вшанування пам’яті загиблих (померлих) захисників 

України”. 

З огляду на викладене вище, виникла необхідність у внесенні відповідних 

змін до Порядку використання коштів. 

3. Основні положення проєкту акта 

Проєкт акта передбачає внесення змін до Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для героїзації образу ветерана війни та 

вшанування пам’яті загиблих (померлих) захисників України для здійснення 

заходів щодо забезпечення діяльності у 2022 році державної установи 

“Національне військове меморіальне кладовище”. 

4. Правові аспекти 

Бюджетний кодекс України, Закони України “Про Кабінет Міністрів 

України”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про 

управління об’єктами державної власності”, “Про поховання та похоронну 

справу”, “Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного 

військового меморіального кладовища”, постанова Кабінету Міністрів України 

від 04.10.2022 № 1115 “Про утворення державної установи “Національне 

військове меморіальне кладовище””. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Для формування державної установи “Національне військове меморіальне 

кладовище” у 2022 році чисельністю працівників у 20 осіб із запланованої 

загальної чисельності 177 працівників планується спрямувати 1 441,3 тис. грн 

за рахунок економії коштів за бюджетною програмою 1501090 

“Функціонування Українського ветеранського фонду, героїзація образу 

ветерана війни та вшанування пам’яті загиблих (померлих) захисників 

України”. 

Для організації у 2023 році проведення будівельних робіт та введення в 

експлуатацію Національного військового меморіального кладовища 

середньоспискова чисельність працівників запланована у кількості 20 осіб від 

загальної чисельності 177 працівників державної установи. 

Реалізація створення та забезпечення функціонування Національного 

військового меморіального кладовища, починаючи з 2023 року, 

здійснюватиметься в межах бюджетних призначень на відповідний рік за 

бюджетною програмою 1501030 “Здійснення заходів з підтримки ветеранів, 

розвитку ветеранського руху, героїзації та вшанування пам’яті захисників 

України, взаємодії з громадськими об’єднаннями ветеранів, створення та 

утримання Національного військового меморіального кладовища” за напрямом 

“Створення та утримання Національного військового меморіального 

кладовища” у сумі 65 433,8 тис. гривень, з них:. 

видатки споживання – 14 000,0 тис. гривень, у тому числі: КЕКВ 2110 

“Оплата праці” – 7 383,5 тис. гривень; КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату 

праці” – 1 624,3 тис. гривень; КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та 
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інвентар” – 1 488,6 тис. гривень; КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім 

комунальних)” – 2 977,1 тис. гривень; КЕКВ 2270 “Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв” – 526,5 тис. гривень; 

видатки розвитку – 51 433,8 тис. гривень, у тому числі: КЕКВ 3120 

“Капітальне будівництво (придбання)” – 51 433,8 тис. гривень. 

Фінансово-економічні розрахунки додаються.  

6. Позиція заінтересованих сторін 

Проєкт акта потребує погодження Мінфіну, Мінекономіки та Мінцифри, а 

також проведення правової експертизи Мін’юстом. 

Публічні консультації з громадськістю будуть проведені у формі 

електронних консультацій на офіційному вебсайті Мінветеранів відповідно до 

вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування 

та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996. 

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, соціально-трудової 

сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української 

мови як державної, сфери наукової та науково-технічної діяльності. 

7. Оцінка відповідності 

Проєкт акта не містить положень, що стосуються зобов'язань України у 

сфері європейської інтеграції, прав та свобод гарантованих Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення 

корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, 

створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, 

які можуть виникнути під час реалізації акта.  

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та 

громадська гендерно-правова експертиза не проводилися. 

8. Прогноз результатів 

Прийняття проєкту акта сприятиме організації увічнення та вшанування 

пам’яті загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових 

обов’язків та присяги на вірність Українському народу. 

Реалізація проєкту акта матиме позитивний вплив на інтереси осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та 

членів їх сімей. 

Реалізація проєкту акта не матиме вплив на ринкове середовище, 

забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і 

держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності 

територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське 

здоров'я, покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його 

окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних 
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ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема 

забруднення утвореними відходами. 

Інформація щодо впливу на інтереси заінтересованих сторін: 

Заінтересована 

сторона 

Вплив реалізації акта 

на заінтересовану 

сторону 

Пояснення очікуваного впливу 

Особи, які захищали 

незалежність, 

суверенітет та 

територіальну 

цілісність України 

та члени їх сімей 

Позитивний Реалізація проєкту акта призведе до належної 

організації увічнення та вшанування пам’яті 

(померлих) осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність 

України, забезпечували виконання службових 

обов’язків та присяги на вірність 

Українському народу 

 

 

Міністр у справах ветеранів України Юлія ЛАПУТІНА 

“___”  ___________ 2022 р. 
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