ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (у зв'язку з
прийняттям Закону України «Про основи запобігання та боротьби з
економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю»)
ЧИННА РЕДАКЦІЯ
БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 89. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та
бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і
обласного значення та враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
1. До видатків, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів
міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів, належать видатки на:
4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
б) державні програми соціального захисту:
допомога сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасова державна допомога дітям;
додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житловокомунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги окремим
категоріям громадян, що надаються: ветеранам війни; особам, на яких
поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб,
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам
військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам
податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам
Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби
цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих)

ЗАПРОПОНОВАНА РЕДАКЦІЯ
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бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і
обласного значення та враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
1. До видатків, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів
міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів, належать видатки на:
4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
б) державні програми соціального захисту:
допомога сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасова державна допомога дітям;
додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житловокомунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги окремим
категоріям громадян, що надаються: ветеранам війни; особам, на яких
поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб,
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам
військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам
податкової міліції; ветеранам центрального органу виконавчої
влади, що формує і реалізує державну політику у сфері державного
фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними
правопорушеннями; ветеранам державної пожежної охорони;

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони,
ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби
цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком,
хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки
України, працівникам міліції, особам начальницького складу
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінальновиконавчої системи, державної пожежної охорони; пенсіонерам з числа
слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників
міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на
їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали
інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам
сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали
безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам
сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали
інвалідами під час проходження служби; реабілітованим громадянам,
які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами;
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих
громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;
пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до
частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин";
громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ
законодавства України про охорону здоров'я, частини п'ятої статті
29Закону України "Про культуру", частини другої статті 30 Закону
України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацу першого частини
четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"; особам, які мають таке
право згідно із статтею 48 Гірничого закону України; ветеранам праці;
дітям війни; багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та
прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє
або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не
менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над
якими встановлено опіку чи піклування, інвалідам, дітям-інвалідам та

ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам
служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх
справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів центрального органу
виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері
державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з
економічними правопорушеннями, ветеранів державної пожежної
охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби,
ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі
служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям
Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, службовцям центрального органу
виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері
державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з
економічними правопорушеннями, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони;
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової
міліції, службовців центрального органу виконавчої влади, що
формує і реалізує державну політику у сфері державного
фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними
правопорушеннями, рядового і начальницького складу кримінальновиконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або
померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним
членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової
служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової
служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули
(померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;
батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і
підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти
або стали інвалідами під час проходження служби; реабілітованим
громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є
пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей
померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською
катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин

особам, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист
більше одного супроводжуючого);
рослин"; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті
77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини п'ятої
статті 29Закону України "Про культуру", частини другої статті
30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацу
першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту";
особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону
України; ветеранам праці; дітям війни; багатодітним сім'ям, дитячим
будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року
проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім
багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше
дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування,
інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів І
групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
Стаття 102. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення державних програм соціального захисту
3. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких
нечистот надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам
війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб,
які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам
нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам
органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам
державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінальновиконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції,
ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту

Стаття 102. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення державних програм соціального захисту
3. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких
нечистот надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам
війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб,
які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам
нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам
органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам
центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує
державну політику у сфері державного фінансового контролю,
запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями;
ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту;
ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової

та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою
або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України,
працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції,
рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони; пенсіонерам з числа слідчих
прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб
начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького
складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні;
звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час
проходження військової служби; батькам та членам сімей
військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під
час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб
рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного
захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами
під час проходження служби; реабілітованим громадянам, які стали
інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян,
смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з
числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої
статті 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам відповідно
до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України
про охорону здоров'я, частини п'ятої статті 29Закону України "Про
культуру", частини другої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і
бібліотечну справу", абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону
України "Про освіту"; дітям війни; багатодітним сім'ям, дитячим
будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року
проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім
багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше
дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової
міліції, ветеранів центрального органу виконавчої влади, що формує
і реалізує державну політику у сфері державного фінансового
контролю,
запобігання
та
боротьби
з
економічними
правопорушеннями; ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів
Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби
цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з
хворобою або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки
України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової
міліції, службовцям центрального органу виконавчої влади, що
формує і реалізує державну політику у сфері державного
фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними
правопорушеннями; рядового і начальницького складу кримінальновиконавчої системи, державної пожежної охорони; пенсіонерам з числа
слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників
міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, службовців
центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує
державну політику у сфері державного фінансового контролю,
запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями;
рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які
перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які
стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та
членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали
безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам
сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали
інвалідами під час проходження служби; реабілітованим громадянам, які
стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян,
смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з
числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої
статті 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам відповідно
4. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання охорону здоров'я, частини п'ятої статті 29Закону України "Про

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни;
особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських
переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів
внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної
пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої
служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів
органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінальновиконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або за вислугою
років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової
міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої
системи, державної пожежної охорони; дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової
міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої
системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку
з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які
перебували на їх утриманні; громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час
опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із
захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону
України "Про захист рослин"; громадянам відповідно до пункту "ї"
частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону
здоров'я, частини п'ятої статті 29 Закону України "Про культуру",
частини другої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну
справу", абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України
"Про освіту"; багатодітним сім'ям; дитячим будинкам сімейного типу та
прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє

культуру", частини другої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і
бібліотечну справу", абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону
України "Про освіту"; дітям війни; багатодітним сім'ям, дитячим
будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року
проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім
багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше
дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.
4. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни;
особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських
переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів
внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам
центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує
державну політику у сфері державного фінансового контролю,
запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями;
ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту;
ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової
міліції, ветеранів центрального органу виконавчої влади, що формує
і реалізує державну політику у сфері державного фінансового
контролю,
запобігання
та
боротьби
з
економічними
правопорушеннями, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів
Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби
цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з
хворобою або за вислугою років працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової міліції, службовцям центрального
органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у
сфері державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з

або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не
менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над
якими встановлено опіку чи піклування; особам, які мають таке право
згідно із статтею 48 Гірничого закону України; компенсації особам, які
згідно із статтями 43 і 48 Гірничого закону України мають право на
безоплатне отримання вугілля або торф’яного брикету на побутові
потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення.

5. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством
пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату
електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби,
твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового
сміття та рідких нечистот) на компенсацію втрати частини доходів у
зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок
акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд
окремих категорій громадян надаються пільги ветеранам війни; особам,
на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям)
та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських
переслідувань; ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної
пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої
служби; ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів
органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінальновиконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів

економічними правопорушеннями; рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони; дітям
(до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького
складу податкової міліції, осіб начальницького складу центрального
органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у
сфері державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з
економічними правопорушеннями; рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні;
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих
громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;
пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до
частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин";
громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ
законодавства України про охорону здоров'я, частини п'ятої статті
29 Закону України "Про культуру", частини другої статті 30 Закону
України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацу першого частини
четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"; багатодітним сім'ям;
дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не
менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також
сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають
троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи
піклування; особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого
закону України; компенсації особам, які згідно із статтями 43 і
48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання
вугілля або торф’яного брикету на побутові потреби, але проживають у
будинках, що мають центральне опалення.
5. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством
пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату
електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби,
твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового
сміття та рідких нечистот) на компенсацію втрати частини доходів у
зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час
проходження військової служби; інвалідам, дітям-інвалідам та особам,
які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше
одного супроводжуючого); пенсіонерам з числа слідчих прокуратури;
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій
або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час
опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою, багатодітним сім'ям, дитячим будинкам
сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року
проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім
багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше
дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а
також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд
окремих категорій громадян.

акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд
окремих категорій громадян надаються пільги ветеранам війни; особам,
на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських
переслідувань; ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам
центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує
державну політику у сфері державного фінансового контролю,
запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями;
ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту,
ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової
міліції, ветеранів центрального органу виконавчої влади, що формує
і реалізує державну політику у сфері державного фінансового
контролю,
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правопорушеннями, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів
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цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби,
які стали інвалідами під час проходження військової служби; інвалідам,
дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів І групи або
дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); пенсіонерам з
числа слідчих прокуратури; реабілітованим громадянам, які стали
інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян,
смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, багатодітним
сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких
не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також
сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають
троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи
піклування, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий

проїзд окремих категорій громадян.
Стаття 113. Повноваження органів державного фінансового
контролю з контролю за дотриманням бюджетного законодавства
1. До повноважень органів державного фінансового контролю з
контролю за дотриманням бюджетного законодавства належить
здійснення контролю за:
1) цільовим та ефективним використанням коштів державного
бюджету та місцевих бюджетів (включаючи проведення державного
фінансового аудита);
2) цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів
(позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії;
3) достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах при
складанні планових бюджетних показників;
4) відповідністю взятих бюджетних зобов'язань розпорядниками
бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту
бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу
у бюджетному процесі);
5) веденням бухгалтерського обліку, а також складанням фінансової
і бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про їх
виконання (у разі застосування програмно-цільового методу у
бюджетному процесі), кошторисів та інших документів, що
застосовуються в процесі виконання бюджету;
6) станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудита у
розпорядників бюджетних коштів.
2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного фінансового контролю, щомісячно
надає Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та
центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування
державної бюджетної політики, звіти про узагальнені результати
контролю за дотриманням бюджетного законодавства.
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