
М І Н І С Т Е Р С Т В О 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
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Код ЄДРПОУ 37567866, реєстраційний рахунок 35213015078737 в ДКСУ м. Киева, МФО 820172 

На № 07-1832 від 18.09.2015 
Рахункова палата України 

Про надання Плану заходів 

Міністерство соціальної політики розглянуло Висновок Колегії 
Рахункової палати України до Звіту про результати аудиту ефективності 
використання коштів державного бюджету на одноразову виплату жінкам, яким 
присвоєно почесне звання України „Мати-героїня" та повідомляє. 

З метою усунення порушень та недоліків, зазначених у висновку Колегії 
Рахункової палати України за результатами аудиту, наказом Мінсоцполітики 
затверджено План заходів щодо усунення порушень та недоліків, виявлених 
Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності використання коштів 
державного бюджету на одноразову виплату жінкам, яким присвоєно почесне 
звання України ,,Мати-героїня", копія якого додається. 

Додаток: на S\pK. в / прим. 

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції С. Устименко 

Гудь 
287-38-46 

№1508/05 від 28.10.2015



З метою усунення порушень і ші іадші , зазначених у рішенні Рахункової 
аудиту ефективності використання коштів 

яоразову saraajy аащам, mm присвоєно почесне 
" ^ від 26.08.2015 №2-2, 

уе^ншня іюрушеаь і недоліків, 
України під час аудиту ефективності 

бтдзіЕйту на одноразову виплату жінкам, яким 
Укрйни ,,Маш-героїняи (далі - План), що додається. 

2. 
наступного за 

щокварталу до 5 числа місяця, 
інформацію Департаменту сімейної, 

яро етан виконання заходів, 

і^ндерної політики та нротидії торгівлі людьми 
•^10щттШ0 аузрату ( І Рушійна) здійснювати 

заходів, передбачених Планом, з 



2 

4. Контроль за виконанням цього 
з питань європейської інтеграції С. 

Міністр 

ика Міністра 

П. Розенко 



- щодо встановлення граничних термінів розгляду документів 
про присвоєння почесного звання України „Мати-героїня"; 

- щодо визначення критеріїв об'єктивного оцініовання заслуг 
жінок, які мають право на представлення до нагородження 
почесним званням „Мати-героїня"; 

- щодо уточнення визначення терміна „почесне звання „Мати-
героїня" з урахуванням підвищення віку дитини з S до 14 років 

2016 року 



2 • Створеніія Державного автоматизовгшоґо реєстру багатодітних 
citaetf та жінок, яким присвоєно почесне звання „Мати-геро'йїяг, 
за підтримки СвітЧ>в*іо банку в межах реалізації проекту 
^ ^ ^ ^ Й з а ц І я ейстшй - шціальної вдтрювш населения 

Шевченко В. В. 
Устименко С. (X 
Федорович Н. В. 
Задніпрянець В. А. 

3 Вазсешія звій і р іяим&у Мшсш'ямолодьспорту від І 
№3337 „Про єдиний облік багатодатш» сімей в Yfepafet**, * 

4 ^ Забезнечения обгрунтававого планування видатків на виплату 
одао^шової віиагородії ж т ж ш , яким й р ш в ш і о почесне звання 

• УШрЙ&ш „Мкш-гервзЫ" 

постійно 1 "•Я '' *ЯЬ" ^ ' 11""" ^ 
У с т н м е ^ С . О. 
Задніпрянець В. А. 
Федорова* Іі, В. 

5 Забезпечення ефешздвшго управління коштами державного п&тШт 

•4 
• 

првсвоєво почесне звання України ,>1ата-героїня" з метою 
недопущення задатків швщсо|>»станих асигнувань в умовах 
обмежених фінансових ресурсів 

Федорович Н. В, 

6 Забезпечення оперативного спрямування коштів структурним 
підрозділам соціального захисту населення на виплату 
одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання 
України „Мати-героїня" 

постійно Шевченко В. В. 
Устимедао С. 0. 
Задніпрянець В. А. 
Федорович Н. В. 



Забезпечення належного внутрішнього контролю на всіх рівнях 
управління за етапом виконання бюджетної програми КГЖВК 
-501130, зокрема в частині виплати одноразової винагороди 
жінкам, яким — " - -

постійно 




