
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства у справах 
ветеранів України 
31 березня 2022 року № 63

ПОРЯДОК
використання коштів бюджетною установою

“Український ветеранський фонд”
у період дії воєнного стану

1. Цей Порядок визначає особливості використання у період дії воєнного 
стану коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою 
“Функціонування Українського ветеранського фонду, героїзація образу ветерана 
війни та вшанування пам’яті загиблих (померлих) захисників України”, для 
надання бюджетною установою “Український ветеранський фонд” (далі – Фонд) 
підтримки ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності (далі – ветерани), 
членам сімей таких осіб та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, 
членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (далі – члени 
їх сімей) (далі – бюджетні кошти).

В абзаці першому цього пункту, підпункті 1 пункту 4 та підпункті 1 пункту 
5 цього Порядку терміни “члени сімей таких осіб”, “члени сімей ветеранів” 
розуміються у значенні терміну “члени сім’ї”, наведеному у Законі України “Про 
запобігання корупції”.

2. У разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану 
бюджетні кошти використовуються Фондом для:

1) надання підтримки ветеранам та членам їх сімей, у першу чергу тим, які 
беруть участь у відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, 
усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній 
цілісності, у тому числі у складі добровольчих формуваннях територіальних 
громад, в період дії воєнного стану шляхом оплати послуг з організації надання 
цілодобової підтримки засобами телекомунікаційного зв’язку;

2) відшкодування витрат для створення умов з інтеграції ветеранів та 
членів їх сімей, що були евакуйовані, за новим місцем проживання в Україні 
шляхом надання одноразової фінансової допомоги у створенні належних умов 
для ведення підприємницької або незалежної професійної діяльності;
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3) забезпечення функціонування Фонду відповідно до затвердженого 
кошторису (оплата праці працівників; нарахування на оплату праці; оплата 
відряджень працівників; придбання предметів, матеріалів, обладнання та 
інвентарю, необхідних для виконання визначених завдань; оплата послуг (у тому 
числі комунальних послуг та енергоносіїв); видатки, пов’язані із службовими 
відрядженнями; обов’язкові платежі до бюджету з урахуванням необхідності 
погашення заборгованості за бюджетними зобов’язаннями минулих років, 
зареєстрованої в органах Казначейства).

3. Оплата телекомунікаційних послуг, отриманих з метою реалізації 
діяльності, передбаченої підпунктом 1 пункту 2 цього Порядку, здійснюється на 
підставі укладених договорів про надання послуг телекомунікаційного зв’язку.

Під час здійснення закупівель послуг Фонд керується постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 169 “Деякі питання здійснення 
оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного 
стану”.

4. Право на відшкодування витрат, передбачених підпунктом 2 пункту 2 
цього Порядку, мають:

1) у першу чергу члени сімей ветеранів, які беруть участь у відсічі збройної 
агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки 
державній незалежності України, її територіальній цілісності, у тому числі у 
складі добровольчих формуваннях територіальних громад, в період дії воєнного 
стану;

2) у другу чергу ветерани та члени їх сімей, діяльність яких як самозайнятих 
осіб тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій на території 
адміністративно-територіальних одиниць, перелік яких затверджений Кабінетом 
Міністрів України.

5. Фондом відшкодовуються витрати самозайнятих осіб (фізичних осіб-
підприємців першої, другої та третьої групи платників єдиного податку та осіб, 
що здійснюють незалежну професійну діяльність), пов’язані із закупівлею 
предметів та товарів для ведення підприємницької або незалежної професійної 
діяльності за наявності документів, що підтверджують:

1) наявність одного із статусів ветерана війни, особи, яка має особливі 
заслуги перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, члена 
сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України або належність 
заявника до членів сім’ї ветерана;

2) факт взяття на облік самозайнятої особи та факт набуття статусу 
підприємця фізичною особою (у разі відшкодування витрат фізичній особі-
підприємцю);
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3) понесення фактичних витрат, пов’язаних із здійсненням 
підприємницької або незалежної професійної діяльності самозайнятою особою, 
які можуть бути відшкодовані за рахунок Фонду;

4) взяття особи на облік внутрішньо переміщеної особи.

Відповідальність за достовірність зазначених у цьому пункті документів 
покладається на особу, якій відшкодовуються витрати.

6. Граничний розмір на одноразове відшкодування витрат, передбачених 
підпунктом 2 пункту 2 цього Порядку, становить 20 тисяч гривень. 

Відшкодування витрат може здійснюватися у повному обсязі за рахунок 
Фонду або частково в межах граничного розміру витрат, встановлених цим 
пунктом.

7. Відшкодування витрат, передбачених підпунктом 2 пункту 2 цього 
Порядку, проводиться Фондом шляхом перерахування коштів на зазначений у 
заяві на відшкодування витрат (за формою, наведеною у додатку до цього 
Порядку) рахунок заявника після проведення перевірки поданих документів за 
черговістю надходження заяв до Фонду (облік та реєстрація проводиться за 
наростаючим принципом по даті та часу подачі заяви на відшкодування витрат) 
при наявності у Фонду відповідних коштів.

Заяви на відшкодування витрат вносяться до відповідного переліку 
черговості заяв тільки при наявності всіх документів, зазначених у цьому 
Порядку.

Для забезпечення формування черговості надходження до Фонду заяв на 
відшкодування витрат та документів, передбачених цим Порядком, Фонд може 
використовувати засоби інформаційних, електронних комунікаційних, 
інформаційно-комунікаційних систем.

8. Фонд може залучати фінансові та матеріально-технічні ресурси, ресурси 
міжнародних проєктів та проєктів міжнародного співробітництва, міжнародних 
фінансових та інших організацій, добровільні внески урядів, агентств та установ 
зарубіжних країн. Фонд використовує і розпоряджається ними під час 
провадження діяльності для реалізації заходів, передбачених цим Порядком.

Генеральний директор 
Директорату стратегічного 
планування, європейської 
інтеграції Олена ПАНАМАРЧУК


