
 

 

 

Державний Бюджет України на 2021 рік: Аналіз Данської Ради у справах біженців в Україні 
 

15 грудня 2020 року Парламент прийняв Державний бюджет на 2021 рік. Окремі статті Державного бюджету викладені нижче у порівнянні з 

відповідними статтями у  2018, 2019 та 2020 рр на основі даних Державних бюджетів за відповідні роки. Усі показники вказані у гривнях.  
 

У таблиці 1 наведені основні соціальні показники, які використовуються для обчислення соціальних виплат, у т.ч. тих, що доступні переселенцям. 
 

 Державний Бюджет 2018 Державний Бюджет 2019 Державний Бюджет 2020  Державний Бюджет 2021  

Соціальний 

Показник 

З 1 

січня 

 

З 1 липня 
 

З 1 грудня 
З 1 

січня 

 

З 1 липня 
 

З 1 

грудня 
З 1 січня 

 

З 1 липня 
 

З 1 грудня З 1 січня 
 

З 1 липня 
 

З 1 грудня 
 

 

Прожитковий 

мінімум 
 

1700 1700 1700 1853 1936 2027 2027 2118 2189 2189 2294 2393 

 

Мінімальна 

зарплата 
 

3723 4173 4723; з 01.09 – 5000 6000; з 01.12 – 6500 

 

Мінімальна 

пенсія
1
 

 

1373 1373 1373 1497 1564 1638 1638 1712 1769 1769 1854 1934 

 

 

Таблиця 2, наведена нижче, відображає розподіл бюджетних коштів за статтями, пов’язаними із соціальним захистом постраждалого від конфлікту 

населення. Наведені цифри округлені та вказані у гривні. 
 

 

Розпорядник бюджетних коштів та напрямок їх використання Бюджет 2018 Бюджет 2019 Бюджет 2020 

Бюджет 2021 

(зі змінами 

протягом року) 
 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 
 

192 млн. 239 млн. 634 млн. 1.17 мільярд 
 

Міністерство у справах ветеранів 
 

158 млн. 161 млн. 988 млн. 989 млн. 
 

Протимінна діяльність 
 

--- 5 млн. 5 млн. 5 млн. 
 

Захист і забезпечення прав і свобод осіб, незаконно позбавлених свободи незаконними 

збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією чи органами влади Росії з 

політичних мотивів, а також реінтеграція населення тимчасово окупованих територій 
 

62 млн. 127 млн. 66 млн. 66 млн. 

 

Субвенція місцевим бюджетам на заходи щодо підтримки постраждалих 

внаслідок конфлікту територій
 2
 

34 млн. 34 млн. 20 млн. 125 млн. 
 

Компенсація за житло, зруйноване внаслідок збройної агресії Росії -- -- 20 млн. 114 млн. 

                                                      
1
 Показник «мінімальної пенсії» не слід вважати за фактичний розмір мінімальної пенсії в Україні, оскільки він не враховує ряд надбавок. Фактично, починаючи з 1 липня 2019 року, 

реальний розмір мінімальної пенсії становить 2, 000 грн. – див. Правовий Бюлетень Данської Ради, Випуск 42, секція 5. 
2
 Ця субвенція призначена для і) будування, реконструкції та купівлі житла (як тимчасового, так і постійного) для ВПО; іі) розвиток і центрів надання адміністративних послуг.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/drc-ddg_legal_alert_july_2019_eng.pdf
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Забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних 

народів Криму, підтримка системи іномовлення України 

Видатки здійснювались у рамках 

Мін. інформаційної політики 

Видатки не 

передбачались 
349 млн. 

 

Забезпечення належних умов в’їзду та виїзду на тимчасово окуповані території 

--- --- --- 

267 млн. 
 

Створення систем та бази даних з питань реінтеграції 5 млн. 
 

Забезпечення реінтеграції молоді з ТОТ 130 млн. 
 

Розвиток інфраструктури сільського господарства у Луганській області 30 млн. 
 

Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб 

та поверненням комбатантів 
 

59 млн. 23 млн. 7 млн. 
Видатки не 

передбачені 
 

 

Міністерство охорони здоров’я 
 

86.89 млрд.  98.08 млрд. 133.24 млрд. 162.69 млрд. 

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (у рамках МВС) 
 

11.23 млрд. 13.79 млрд. 15.45 млрд. 16.34 млрд. 

` 

Міністерство соціальної політики 
 

163.33 млрд. 236.14 млрд. 311.62 млрд. 312.38 млрд. 
 

Пенсійний фонд 
 

150.09 млрд. 167.51 млрд. 202.28 млрд. 195.32 млрд. 
 

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю  
 

1.64 млрд. 1.82 млрд. 1.48 млрд. 2.21 млрд. 
 

Субвенція місцевим бюджетам на цілі з метою підтримки дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 
 

925 млн.  997 млн.  795 млн.  807 млн. 

 

Субвенція місц. бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки 

постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі 
 

--- --- --- 274 млн. 

 

«Соц. захист дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих груп населення» 
 

100 млн.  95 млн.  86 млн.  66 млн. 
 

Щомісячна адресна допомога ВПО 
 

3.21 млрд.  3.04 млрд.  3.43 млрд.  3.05 млрд. 
 

Протезно-ортопед. та медично-реабілітаційна допомога особам з інвалідністю 
 

24 млн. 27 млн. 30 млн. 38 млн. 
 

Санаторно-курортне лікування ветеранів війни та осіб з інвалідністю 
 

167 млн. 198 млн. 215 млн. 246 млн. 
 

Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата 

послуг окремим категоріям населення [без деталізації] 
 

--- --- 61.27 млрд. 67.46 млрд. 

 

Модернізація системи соціальної підтримки населення 
 

151 млн. 560 млн. 1.14 млрд. 400 млн. 



 

3 
 

 

Міністерство розвитку громад та територій 
 

15.31 млрд.  15.25 млрд.  9.09 млрд.  7.29 млрд. 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в 

рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 
 

1.50 млрд. 1.55 млрд. 1.28 млрд. 1.65 млрд. 

 

Реалізація Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 
 

50 млн. 73 млн. 69 млн. 78 млн. 
 

Будівництво (придбання) доступного житла 
 

100 млн. 100 млн. --- --- 
 

Підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву 
 

7 млн. 7 млн. 7 млн. 8 млн. 
 

Збільшення статутного капіталу Державного фонду сприяння молодіжному 

житловому будівництву 
 

30 млн. 29 млн. 28 млн. 25 млн. 

 

Часткове покриття відсотків за житловими кредитами молоді 
 

35 млн. 27 млн. 23 млн. 17 млн. 
 

Часткове покриття вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним 

житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов 
 

 

56 млн. 50 млн. 41 млн. 34 млн. 

 

Безоплатна правова допомога (у рамках Міністерства юстиції) 
 

529 млн.  728 млн.  821 млн.  955 млн. 

 

Міністерство цифрової трансформації 
 

Міністерство не існувало 

1.79 млрд. 

 

Електронне врядування 
 

318 млн. 

 

Субвенція місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів адмін. послуг 
 

231 млн. 

 

Субвенція місцевим бюджетам для підвищення доступності широкосмугового 

інтернету в сільській місцевості 
 

500 млн. 

 

Донецька обласна державна адміністрація 467 млн. 472 млн. 383 млн. 314 млн. 

 

Луганська обласна державна адміністрація 385 млн. 384 млн. 284 млн. 203 млн. 

 

Херсонська обласна державна адміністрація 314 млн. 316 млн. 271 млн. 212 млн. 
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Надання кредитів з державного бюджету: Окрім загального розподілу видатків бюджету на 2021 рік (додаток № 3 до бюджету), його видаткова 

частина включає також надання кредитів (додаток № 4 до бюджету). Нижче наведені відповідні бюджетні лінії, пов’язані із гуманітарним контекстом 

України (показники округлені до млн. та вказані у гривні): 

 
Розпорядник коштів Обсяг фінансування Напрямок використання 

Міністерство з питань реінтеграції ТОТ 
485 млн. 

Надання пільгових іпотечних кредитів ВПО [скоріш за все, у рамках фінансування KfW,
3
 

яке здійснюється урядом Федеративної Республіки Німеччини] 

174 млн. 
Реалізація проекту з постачання питної води у м. Маріуполі [скоріш за все, здійснюється 

урядом Французької Республіки] 

Міністерство розвитку громад та територій 
35 млн. 

Пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво, 

реконструкцію та придбання житла 

15 млн. Пільгове довгострокове житлове кредитування ВПО та учасників АТО/ООС 

 

COVID-19: Державний бюджет-2021 включає декілька ліній, повне чи часткове використання яких можливе для протидії поширенню та подолання 

наслідків COVID-19 (показники округлені і наведені у гривні): 

 
Розпорядник коштів Обсяг фінансування Напрямок використання 

Міністерство освіти і науки 1 млрд. 
Субвенція місцевим бюджетам для боротьби з поширенням і наслідками COVID-19 під час 

навчального процесу у закладах загальної середньої освіти 

Міністерство охорони здоров’я 

2.64 млрд. Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями 

2.6 млрд. Вакцинація населення від COVID-19 

15,8 млрд.  

(123.49 млрд.)
4
 

Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення 

Міністерство соціальної політики 252 млн. 
Допомога Фонду соціального страхування для виплат медичним працівникам і членам їх 

сім’ї внаслідок захворювання COVID-19 

 
 

                                                      
3
 Для додаткової інформації див. Правовий Бюлетень Данської Ради, Випуск 58: Жовтень-Листопад 2020, Секція 1. 

4
 Загальний бюджет цієї статті видатків становить 123.49 млрд. грн.., проте ця програма застосовується і щодо загального медичного обслуговування. Що ж безпосередньо до 

медичних послуг, пов’язаних із COVID-19, Уряд вказує на гарантування в обсязі 15,8 млрд. грн.. Це не має формального закріплення у бюджеті, однак може бути реалізовано вже на 

етапі формування спеціального фонду боротьби із COVID-19 та виконання бюджету. 

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-drc-ddg-legal-alert-issue-58-octobernovember-2020-enruuk
https://www.mof.gov.ua/storage/files/Бюджет2021.pdf

