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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 28 квітня 2021 р.  
№ 449 
Київ 
 

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України  
від 14 березня 2018 р. № 183 і від 3 березня 2020 р. № 166 

 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 183 “Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки 
Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих” (Офіційний вісник України, 2018 р., 
№ 26, ст. 936; 2020 р., № 23, ст. 867, № 41, ст. 1327) і від 3 березня 2020 р. № 166 “Деякі питання 
надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю” (Офіційний вісник 
України, 2020 р., № 23, ст. 867, № 41, ст. 1327) зміни, що додаються. 

 
Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 

 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 квітня 2021 р. № 449 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  
від 14 березня 2018 р. № 183 і від 3 березня 2020 р. № 166 

1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки 
Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих, затвердженому постановою 
Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 183: 

1) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції: 

“Одержувачами бюджетних коштів є місцеві (обласні) осередки (відокремлені підрозділи), 
підприємства і організації невиробничої сфери УТОГу та УТОСу (далі — громадські об’єднання). 
Одержувачем бюджетних коштів не може бути підприємство/організація невиробничої сфери УТОГу та 
УТОСу, яке/яка користується пільгами з оподаткування згідно з пунктом 142.1 статті 142, пунктом 
197.6 статті 197 та абзацом першим пункту 8 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” 
Податкового кодексу України.ˮ; 

2) абзац дев’ятий пункту 5 викласти в такій редакції: 

“8) рівня підвищення розміру мінімальної заробітної плати для працівників невиробничої сфери 
УТОГу та УТОСу;ˮ; 
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3) у пункті 6: 

абзац дев’ятий викласти в такій редакції: 

“5) підтримку невиробничої сфери УТОГу та УТОСу на здійснення заходів, спрямованих на 
соціалізацію та інтеграцію в суспільство осіб з інвалідністю по зору та слуху, у тому числі на 
матеріальне заохочення (винагороду) працівників, які ці заходи здійснюють та є надавачами послуг для 
осіб з інвалідністю по зору та слуху;ˮ; 

абзац двадцятий викласти в такій редакції: 

“Розподіл бюджетних коштів між підприємствами і організаціями невиробничої сфери УТОГу та 
УТОСу затверджується Мінсоцполітики за пропозиціями Фонду із урахуванням пункту 5 цього 
Порядку та з посиланням на зазначений перелік професій (посад). Розподіл бюджетних коштів між 
підприємствами і організаціями невиробничої сфери УТОГу та УТОСу оприлюднюється на офіційних 
веб-сайтах Фонду та громадських об’єднань.ˮ; 

4) пункт 9 викласти в такій редакції: 

“9. Громадські об’єднання подають щомісяця до 5 числа Фонду інформацію про результативні показ-
ники виконання бюджетної програми, надання послуг особам з інвалідністю по зору та слуху за кожним 
об’єктом невиробничої сфери окремо та стосовно громадського об’єднання в цілому, обсяг використа-
них бюджетних коштів та оприлюднює її на своєму офіційному веб-сайті. 

Фонд проводить щокварталу моніторинг надання послуг особам з інвалідністю по зору та слуху 
шляхом: 

відвідування представниками Фонду та його територіальних відділень одержувачів бюджетних 
коштів і надавачів послуг особам з інвалідністю по зору та слуху; 

проведення аналізу інформації, наданої громадськими об’єднаннями, та обсягу використаних бюджет-
них коштів, інформаційних матеріалів. 

Результати моніторингу оприлюднюються щокварталу до 20 числа наступного періоду на офіцій-
ному веб-сайті Фонду. 

За результатами моніторингу Мінсоцполітики за пропозиціями Фонду може вносити зміни до розподілу 
бюджетних коштів між підприємствами і організаціями невиробничої сфери УТОГу та УТОСу.ˮ. 

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 166: 

1) у пункті 2: 

в абзаці третьому цифри “2020—2021ˮ замінити цифрами “2020—2022ˮ; 

абзаци четвертий — шостий викласти в такій редакції: 

“у 2021 році у зв’язку з установленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідеміч-
них заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, кошти, передбачені за бюджетною програмою 
2507020 “Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю”, спрямовуються: 

місцевим (обласним) осередкам (відокремленим підрозділам), підприємствам і організаціям невироб-
ничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих відповідно до Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Українського 
товариства сліпих та Українського товариства глухих, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 14 березня 2018 р. № 183 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 26, ст. 936; 2020 р., № 41, 
ст. 1327), у сумі 47,86 млн. гривень; 

на відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на 
лікування в закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких 
закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними 
металами та металокерамікою, у порядку, затвердженому Міністерством соціальної політики за 
погодженням із Міністерством фінансів, на загальну суму до 4,15 млн. гривень.ˮ; 

2) пункт 5 виключити. 


