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До проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (реєстр. №7000 від 15.09.2017) 
 

Профспілки (пропозиції та зауваження) 
Постанова  ВРУ   

№ 7000-П 15.09.2017 

Підготовлено до другого читання  

01.12.2017 
Принципово 

Правки - 20 - Н.д. Каплін С.М.;  21- Н.д. Івченко В.Є.  

Статтю 7 законопроекту викласти в такій редакції: 

«Стаття 7. Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу 

в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року – 3581 гривень, з 

1 липня –3706 гривень, з 1 грудня –3831 гривень, а для основних 

соціальних і демографічних груп населення: 

    дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року – 2958 гривні, з 1 

липня – 3061 гривень, з 1 грудня – 3165 гривень; 

   дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року – 3589 гривень, 

з 1 липня –  3714 гривень, з 1 грудня – 3840 гривень; 

   працездатних осіб: з 1 січня 2018 року – 4023 гривня, з 1 липня – 

4164 гривень, з 1 грудня – 4305 гривні; 

            осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року – 2634 

гривні, з 1 липня – 2726 гривень, з 1 грудня – 2818 гривень.» 

Враховано частково  

п.2 Кабінету Міністрів України 

при підготовці проекту Закону 

України про Державний бюджет 

України на 2018 рік до другого 

читання: 

2.2. розглянути 

можливість підвищення 

прожиткового мінімуму та 

мінімальної заробітної плати на 

2018 рік виходячи із фінансових 

можливостей держави та 

прогнозного зростання економіки; 

 

Не враховано.  

Прогнозні розміри прожиткового 

мінімуму у 2018 році розраховані 

Мінсоцполітики, виходячи з 

затверджених Законом України "Про 

Державний бюджет України на 2017 рік" 

розмірів прожиткового мінімуму у грудні 

поточного року з урахуванням його 

підвищення на 9 відсотків, що відповідає 

зростанню прогнозного індексу 

споживчих цін.  

Розміри прожиткового мінімуму у 

2018 році у порівнянні з 2017 роком 

зростуть грудень до грудня попереднього 

року на 9 відсотків.  

Зростання розмірів прожиткового 

мінімуму відбуватиметься з 1 липня та 1  

грудня відповідного року.  

 

17. Кабінету Міністрів України на основі 

моніторингу виконання Державного 

бюджету України за підсумками першого 

кварталу розглянути питання щодо 

можливості підвищення розміру 

мінімальної заробітної плати. 

Принципово 

27 - Н.д. Каплін С.М.; 28- Н.д. Івченко В.Є.  

Статтю 8 викласти в редакції: 

«Стаття 8. Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату: 

у місячному розмірі: з 1 січня — 4023 гривні, з 1 липня – 4164 

гривні, з 1 грудня – 4305 гривень; 

у погодинному розмірі: з 1 січня — 24,22 гривні, з 1 липня – 25,06 

гривень, з 1 грудня – 25,91 гривень».  

Принципово 

 - 39 - Н.д. Каплін С.М.; -40- Н.д. Івченко В.Є.  

Статтю 9 законопроекту викласти в такій редакції: 

«Стаття 9. Установити, що у 2018 році при визначенні права на 

надання  розмірів соціальної допомоги для основних соціальних і 

демографічних груп населення використовується виключно 

базовий державний соціальний стандарт – прожитковий мінімум».  

 

Не враховано 

 

Не враховано 
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Профспілки (пропозиції та зауваження) 
Постанова  ВРУ   

№ 7000-П 15.09.2017 

Підготовлено до другого читання  

01.12.2017 
 

Київська міська рада профспілок 
  

- 180 - Н.д. Каплін С.М.;  182- Н.д. Івченко В.Є.  

Пункт 11 Прикінцевих положень законопроекту виключити.. Щодо 

припинення дії ст. 1 Закону України “Про встановлення 

додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які 

проживають на територіях проведення антитерористичної 

операції, та обмеження відповідальності підприємств — 

виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі 

несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні 

ресурси” . 

 

Не враховано 

Не враховано 

у новій редакції п.10    

Профспілка працівників НАН України   
- 1529 - Н.д. Каплін С.М.;  1535 - Н.д. Івченко В.Є.  

збільшити фінансування за КПКВК 6541030 «Фундаментальні, 

прикладні наукові і науково-технічні розробки…» на 423,3185 

млн.грн. (з них – 270,9727 млн.грн. на заробітну плату), встановивши 

їх у обсязі 3230,0455 млн.грн.  

Не враховано Враховано частково 
У додатку 3 видатки збільшено за 

загальним фондом на 75,0 млн. грн. 

та встановлено у обсязі 2881,7 млн. грн. 

(всього передбачено 3612,7 млн. грн.) 
- 709 - Н.д. Каплін С.М.;  712 - Н.д. Івченко В.Є.  

за КПКВК 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам 

(курсантам) вищих навчальних закладів» за рахунок загального фонду 

державного бюджету передбачити кошти на виплату академічних 

стипендій у обсязі не менше 3 985 722,5 тис.грн. 

Не враховано Не враховано  
видатки залишено без змін у обсязі  

3164,7 млн. грн. 

- 662 - Н.д. Каплін С.М.; - 664 - Н.д. Івченко В.Є.  

 за КПКВК 2201030 «Підготовка кадрів у професійно-технічних 

навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення» 

збільшити обсяги фінансування для врахування потреб кадрового 

забезпечення реалізації цільових інфраструктурних, 

енергоефективних, інноваційних та ін. проектів. 

 

 

 

 

 

 

Не враховано Не враховано  
видатки залишено без змін у обсязі   

119,6 млн. грн. 
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Профспілки (пропозиції та зауваження) 
Постанова  ВРУ   

№ 7000-П 15.09.2017 

Підготовлено до другого читання  

01.12.2017 
Профспілка працівників освіти і науки України   

- 757 - Н.д. Каплін С.М.; 751 - Н.д. Івченко В.Є.  

 за КПКВК 2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам», а відповідно і в Додатку 6 законопроекту 

збільшити обсяги освітньої субвенції до 66,9 млрд гривень 

Не враховано Враховано частково 
У додатку 3 видатки збільшено за 

загальним фондом на 892,0 млн. грн. 

та встановлено у обсязі 62 152,9 млн. грн. 

(було передбачено 61 260,9 млн. грн.) 

- 1378 - Н.д. Каплін С.М.; - 1377 - Н.д. Івченко В.Є.  

У Додатку № 7 до законопроекту передбачити збільшення обсягів 

додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров'я до розміру 33 млрд. грн.  

 

Не враховано Не враховано 

Видатки не змінені та передбачені у обсязі 

16,5 млрд. грн. 

Профспілка працівників охорони здоров’я України   

- 769 - Н.д. Каплін С.М.  771 - Н.д. Івченко В.Є.  

збільшити обсяг фінансування галузі охорони здоров’я на рівні не 

менше 6 % від ВВП.  

 

Не враховано 

Разом з тим. За різними програмами 

збільшено видатки близько на 347,4 

млн. грн. 

Крім того, доручено визначитися 

щодо можливості та доцільності 

збільшення/передбачення видатків 

за іншими програмами (додаток 

Медицина) 

Видатки по міністерству, як 

головному розпоряднику коштів 

збільшено на 943,7 млн. грн. 

- 883 - Н.д. Каплін С.М.; - 890 - Н.д. Івченко В.Є. (Реєстр. 

картка №439) 

- кошти, передбачені за бюджетною програмою 2308010 

«Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій 

медичного обслуговування населення», передбачити в загальному 

обсязі медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

або за бюджетною програмою 2308020 «Надання первинної медичної 

допомоги населенню».  

Не враховано Не враховано 
2308010 – видатки без змін (211,0 млн. 

грн.); 

2308020 – зменшено на 5 229,3 млн. грн., та 

передбачено у обсязі 8 054,5 млн. грн. 
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Профспілки (пропозиції та зауваження) 
Постанова  ВРУ   

№ 7000-П 15.09.2017 

Підготовлено до другого читання  

01.12.2017 

- 780 - Н.д. Каплін С.М. ;  781 - Н.д. Івченко В.Є.  

- передбачити МОЗ України, як головному розпоряднику коштів, 

додаткові видатки для забезпечення фінансування в повному обсязі 

закладів, установ, організацій, медичних заходів окремих державних 

програм та комплексних заходів програмного характеру, лікування 

громадян України за кордоном.  

Не враховано Не враховано 
видатки без змін, на дві програми 

передбачено  6 339,0 млн. грн. 

- 898 - Н.д. Каплін С.М.;- 902 - Н.д. Івченко В.Є.;- 904 - Н.д. Каплін 

С.М.;- 908 - Н.д. Івченко В.Є.  

збільшити, згідно з потребою, видатки за бюджетною програмою 

2311160 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та 

лікарських засобів для інгаляційної анестезії» на 126,3 млн. грн. та за 

бюджетною програмою 2311300 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів 

медичного призначення для забезпечення швидкої медичної 

допомоги» на 131,5 млн. грн. 

Не враховано Не враховано 
видатки без змін, на дві програми 

передбачено  157,0 млн. грн. 

- 914 - Н.д. Каплін С.М. - 922 - Н.д. Івченко В.Є.  

- збільшити видатки за бюджетним програмами 2311410 

«Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» та 

2308020 «Надання первинної медичної допомоги населенню» - згідно 

з потребою на 48,6 млрд. грн., в т.ч. для забезпечення закладів 

охорони здоров’я фондом оплати праці згідно з потребою 

(6,1 млрд. грн), а саме для: 

- забезпечення своєчасної виплати заробітної плати 

працівникам закладів охорони здоров’я з проведенням індексації 

грошових доходів працівників; 

- реалізації в повному обсязі постанов КМУ від 11.05.2011 № 

524, 20.03.2013 № 174, 27.03.2013 № 199, 3012.2013 № 977, 

22.07.2015 № 522, 28.12.2016 № 1037, інших нормативних актів 

щодо оплати праці та соціального захисту працівників галузі 

охорони здоров’я;. 

Не враховано Враховано частково 
Здійснено перерозподіл видатків з: 

2311410 – видатки збільшено на 

5 937,3 млн. грн., та передбачено у обсязі  

57 366,7 млн. грн.; 

2308020 – зменшено на 5 229,3 млн. 

грн., та передбачено у обсязі 8 054,5 млн. 

грн. 
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Профспілки (пропозиції та зауваження) 
Постанова  ВРУ   

№ 7000-П 15.09.2017 

Підготовлено до другого читання  

01.12.2017 
Федерація профспілок України   

- 1127 - Н.д. Каплін С.М.; - 1129 - Н.д. Івченко В.Є.  

 передбачити фінансування за КПКВК 2751190 «Надання 

державної підтримки для будівництва (придбання) доступного 

житла» за рахунок загального фонду державного бюджету у обсязі не 

менше 1 000 000 тис.грн. 

 

 

Враховано частково 

2.6. КМУ визначитися щодо 

можливості та доцільності 

збільшення/передбачення видатків і 

надання кредитів загального фонду 

проекту державного бюджету на 

2018 рік…. (виходячи з наявних 

фінансових ресурсів державного 

бюджету та за результатами оцінки 

обґрунтованості додаткової потреби 

у бюджетних коштах), а саме: 

2.6.22. Міністерству регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства 

України для надання державної 

підтримки для будівництва 

(придбання) доступного житла; 

Враховано частково 

передбачено 100 млн. грн. 

 

Профспілка працівників культури України   
за КПКВК 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної 

телерадіокомпанії України» за рахунок загального фонду державного 

бюджету передбачити кошти у обсязі 1,5 млрд. грн. 

 

Враховано частково 

2.6. КМУ визначитися щодо 

можливості та доцільності 

збільшення/передбачення видатків і 

надання кредитів загального фонду 

проекту державного бюджету на 

2018 рік…. (виходячи з наявних 

фінансових ресурсів державного 

бюджету та за результатами оцінки 

обґрунтованості додаткової потреби 

у бюджетних коштах), а саме: 

2.6.14.за бюджетною програмою 

«Фінансова підтримка Національної 

суспільної телерадіокомпанії 

Враховано частково  

видатки збільшено на 213,4 млн. грн., 

всього передбачено 990,0 млн.грн. 



 6 

Профспілки (пропозиції та зауваження) 
Постанова  ВРУ   

№ 7000-П 15.09.2017 

Підготовлено до другого читання  

01.12.2017 
України» (код 1701080); 

Профспілка працівників лісового господарства України 
  

- 1260 - Н.д. Каплін С.М.; - 1268 - Н.д. Івченко В.Є.  

збільшити видатки за КПКВК 2805060 «Ведення лісового і 

мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді», 

код економічної класифікації видатків 2281 на 710,1  млн. грн.  

Принципово (питання загальнодержавного значення) 

 

Враховано частково 

КМУ до другого читання: 
2.10. забезпечити 

нормативно-правове врегулювання 

питання стратегії розвитку у сфері 

лісових відносин, визначити 

пріоритетні напрями державної 

підтримки заходів із ведення 

лісового і мисливського 

господарства, охорони і захисту 

лісів в лісовому фонді та внести 

пропозиції щодо їх бюджетного 

забезпечення; 

Не враховано 
Мінагрополітики надано пропозицію 

щодо збільшення видатків за бюджетною 

програмою за КПКВК 2805060 "Ведення 

лісового і мисливського господарства, 

охорона і захист лісів в лісовому фонді" 

на 450,0 млн. грн., проте не 

запропоновано джерело покриття 

зазначених видатків (пропозиція не 

збалансована).  

Видатки без змін, передбачені у обсязі 

151,6 млн. грн. 

Профспілка працівників рибного господарства України   
- 1247 - Н.д. Каплін С.М. ; - 1248 - Н.д. Івченко В.Є.  

за КПКВ 2804020 «Організація діяльності рибовідтворювальних 

комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного 

господарства» за рахунок загального фонду державного бюджету 

передбачити кошти у розмірі 66 217,1 тис. грн.  

Не враховано Не враховано 
Видатки без змін, всього 

передбачено 61,2 млн.грн., в тому числі із 

спеціального фонду –   20 тис. грн. 

- 1249 - Н.д. Каплін С.М.; - 1250 - Н.д. Івченко В.Є.  

за КПКВК 2804030 «Прикладні наукові та науково – технічні 

розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і 

державним замовленням у сфері рибного господарства» за рахунок 

загального фонду державного бюджету передбачити кошти у 

розмірі 11 100  тис. грн.   

Не враховано Не враховано 
Видатки без змін, всього 

передбачено 1,1 млн.грн. 

- 1251 - Н.д. Каплін С.М.; - 1252 - Н.д. Івченко В.Є.  

за КПКВК 2804070 «Селекція у рибному господарстві та 

відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-

Чорноморському басейні» за рахунок загального фонду державного  

бюджету передбачити кошти у розмірі 24 000 тис. грн.   

Враховано 

1.12.30. збільшити за загальним 

фондом видатки розвитку за 

бюджетною программою… 

(код 2804070) на 50.000 тис. грн за 

Не враховано 

Зменшення видатків за бюджетною 

програмою 6591060 на 50 000,0 тис. грн. 

призведе до суттєвого погіршення 

фінансового забезпечення підвідомчих 
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рахунок зменшення за загальним 

фондом видатків розвитку за 

бюджетною програмою 

«Фундаментальні дослідження, 

прикладні наукові і науково-

технічні розробки, виконання робіт 

за державними цільовими 

програмами і державним 

замовленням у сфері 

агропромислового комплексу, 

підготовка наукових кадрів, 

фінансова підтримка технічного 

забезпечення наукових установ, 

розвитку наукової інфраструктури 

та об'єктів, що становлять 

національне надбання» 

(код 6591060) на 50.000 тис. грн; 

(передбачено 393,3 млн. грн., 

розпорядник  -НАН України) 

наукових установ Національної академії 

аграрних наук України, залучених до 

проведення фундаментальних та 

прикладних наукових досліджень 

(зменшення середньомісячної заробітної 

плати в наукових установах з 4 700 грн. 

до 3 300 грн.), скорочення чисельності 

працівників таких установ, загострення 

соціальної напруги в трудових 

колективах.  

 

Видатки без змін, всього передбачено 10,5 

млн.грн. 

Профспілка  працівників вугільної промисловості   

- 496 - Н.д. Каплін С.М.; - 497 - Н.д. Івченко В.Є.  

КПКВК 1101170 «Ліквідація підприємств вугільної та 

торфодобувної промисловості» за рахунок загального фонду 

державного бюджету передбачити кошти у розмірі 846 329,4 тис. 

грн.;  

Не враховано Не враховано  
Видатки не передбачені 

- 500 - Н.д. Каплін С.М.; - 505 - Н.д. Івченко В.Є.  

КПКВК 1101160 «Заходи з охорони праці та підвищення техніки 

безпеки на вугледобувних підприємствах» за рахунок загального 

фонду державного бюджету передбачити кошти у розмірі 200 000,0 

тис. грн. 

Не враховано Не враховано  
Видатки без змін, всього передбачено 

100,0 млн.грн. 

- 506 - Н.д. Каплін С.М.;  508 - Н.д. Івченко В.Є.  

КПКВК 1101530 «Державна підтримка будівництва шахти № 10 

«Нововолинська» за рахунок загального фонду державного бюджету 

 

 

Не враховано 

 

Не враховано  
Видатки без змін, всього передбачено   
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передбачити кошти у розмірі 600 000,0 тис. гривень.  10,0 млн.грн. 

- 469 - Н.д. Каплін С.М.;  474 - Н.д. Івченко В.Є.  

КПКВК 1101110 «Державна підтримка вугледобувних підприємств 

на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної 

вугільної продукції» за рахунок загального фонду державного 

бюджету передбачити кошти у розмірі 3 047 463,2 тис. грн.;  

 

Враховано частково 

2.6. КМУ визначитися щодо 

можливості та доцільності 

збільшення/передбачення видатків і 

надання кредитів загального фонду 

проекту державного бюджету на 

2018 рік…. (виходячи з наявних 

фінансових ресурсів державного 

бюджету та за результатами оцінки 

обґрунтованості додаткової потреби 

у бюджетних коштах), а саме: 
2.6.11.Міністерству 

енергетики та вугільної 

промисловості України для 

державної підтримки 

вугледобувних підприємств на 

часткове покриття витрат із 

собівартості готової товарної 

вугільної продукції та державної 

підтримки будівництва вугле- та 

торфодобувних підприємств, 

технічне переоснащення зазначених 

підприємств;  

 
Враховано частково 
Міністерству енергетики та вугільної 

промисловості України передбачено дві 

нові бюджетні програми:  

- "Здешевлення кредитів для 

державних вугледобувних підприємств та 

господарських товариств, 100 відсотків 

акцій яких належать державі, на 

будівництво та технічне переоснащення" 

за загальним фондом у сумі 

300 000 тис. грн. – загальний фонд; 

- "Погашення заборгованості за спожиту 

електричну енергію державних 

вугледобувних підприємств та 

вугледобувних господарських товариств, 

100 відсотків акцій яких належать 

державі" у сумі 1 400 000 тис. грн. – 

спеціальний фонд 

- 479 - Н.д. Каплін С.М.; - 478 - Н.д. Івченко В.Є.  

КПКВК 1101200 «Державна підтримка будівництва вугле- та 

торфодобувних підприємств, технічне переоснащення зазначених 

підприємств» за рахунок загального фонду державного бюджету 

передбачити кошти у розмірі 2 597 683,0 тис. грн.  

 

 

Враховано частково 

2.6. КМУ визначитися щодо 

можливості та доцільності 

збільшення/передбачення видатків і 

надання кредитів загального фонду 

проекту державного бюджету на 

2018 рік…. (виходячи з наявних 

фінансових ресурсів державного 

бюджету та за результатами оцінки 

обґрунтованості додаткової потреби 

Не враховано  

Видатки не передбачені 
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у бюджетних коштах), а саме: 

2.6.11.Міністерству 

енергетики та вугільної 

промисловості України для 

державної підтримки 

вугледобувних підприємств на 

часткове покриття витрат із 

собівартості готової товарної 

вугільної продукції та державної 

підтримки будівництва вугле- та 

торфодобувних підприємств, 

технічне переоснащення зазначених 

підприємств;  

 

 

Київська міська рада  профспілок   

- 2246 - Н.д. Каплін С.М.; - 2245 - Н.д. Івченко В.Є.  

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання пільг з послуг зв’язку;  

Не враховано Не враховано  
Видатки не передбачені 
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- 1110 - Н.д. Каплін С.М.; - 1111 - Н.д. Івченко В.Є.  

реалізацію заходів Загальнодержавної цільової програми «Питна вода 

України на 2011–2020 роки».  

 

Враховано  

1.12.Внести такі зміни до видатків 

проекту державного бюджету на 

2018 рік у додатку № 3 до 

законопроекту (з уточненням 

відповідних підсумкових 

показників у цьому додатку та 

статті 1 законопроекту): 

1.12.29. передбачити за загальним 

фондом видатки розвитку за новою 

бюджетною програмою «Реалізація 

Загальнодержавної цільової 

програми «Питна вода України» у 

сумі 200.000 тис. грн для 

Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства 

України; 

 

Враховано 

Передбачена нова стаття, обсяг видатків 

становить 200,0 млн. грн. 

- 269 - Н.д. Каплін С.М.; - 270 - Н.д. Івченко В.Є.  

проведення індексації грошових доходів населення у повному 

обсязі та забезпечення відповідних джерел коштів у бюджетах усіх 

рівнів.  

Не враховано Не враховано 

- 1765 - Н.д. Каплін С.М. ; - 1767 - Н.д. Івченко В.Є.  

за КПКВК 2751390 «Надання пільгового довгострокового 

державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим 

громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» 

передбачити фінансування у обсязі не менше 1 100 000 тис.грн.  

 

Не враховано Не враховано  
Видатки не передбачені 
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 Об’єднання всеукраїнських профспілок і профоб’єднань 

«Єдність» 

  

- 1079 - Н.д. Каплін С.М.; - 1080 - Н.д. Івченко В.Є.  

за КПКВК № 2500000 «Міністерство соціальної політики України» 

загальний видатковий фонд збільшити на 4,8 млрд. гривень для 

зарахування до видаткової частини Пенсійного фонду України 

необхідних для перерахунку і виплати пенсій колишнім 

працівникам органів внутрішніх справ України відповідно до 

Закону  від 23.12.2015 № 900-VIII.  

Не враховано Не враховано  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


