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Про результати аудиту

Кабінет Міністрів України
(уІРахункова палата України

Міністерство соціальної політики
учення
Кабінету Міністрів України від 08.02.2016 № 46838/3/1-15 щодо результатів
аудиту Рахункової палати України ефективності використання коштів
державного бюджету, призначених на фінансову підтримку громадських
організацій інвалідів та ветеранів, доповідає.
Законом України „Про Державний бюджет України на 2016 рік" змінено
назву програми 2501220 „Фінансова підтримка громадських об'єднань інвалідів
та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових
пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945
років".
З метою приведення у відповідність постанови Кабінету Міністрів
України від 7 березня 2012 р. № 176 до Закону України „Про Державний
бюджет України на 2016 рік" розроблений проект постанови Кабінету
Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 7 березня 2012 р. № 176".
Водночас, у зв'язку із завершенням у минулому році виконання плану
заходів з реалізації Основних напрямів подальшого розвитку медико-соціальної
допомоги і підвищення якості життя ветеранів воєн-учасників локальних
конфліктів і членів їх сімей в державах - учасницях СНД на період до 2015
року, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від 19 листопада
2010 року, та відповідно до рекомендацій Рахункової палати України проектом
зазначеного акта пропонується виключити підпункт 14 пункту 6 Порядку,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р.
№ 176.
Наразі вищезазначений нормативно-правовий акт прийнято на засіданні
Уряду 02.03.2016 року.
Крім того, за повідомленням Міністерства юстиції України, згідно з
пунктом 7 розділу V „Прикінцеві та перехідні положення" Закону України
„Про громадські об'єднання" (введений у дію 01.01.2013) (далі - Закон)
№334/05 від 12.03.2016
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всеукраїнські та міжнародні громадські організації, зареєстровані на день
введення цього Закону в дію, вважаються громадськими організаціями, що
підтвердили свій всеукраїнський статус.
Також відповідно до статті 19 Закону відомості про всеукраїнський
статус громадського об'єднання перевіряються щороку уповноваженим
органом з питань реєстрації з даних реєстраційної картки про підтвердження
відомостей про юридичну особу, форма якої затверджується Міністерством
юстиції України.
У разі якщо уповноважений орган з питань реєстрації установить
наявність у громадського об'єднання, яке підтвердило свій всеукраїнський
статус, меншої кількість відокремлених підрозділів, ніж передбачено частиною
першою цієї статті, він надає (надсилає рекомендованим листом з
повідомленням про вручення) громадському об'єднанню письмове
повідомлення про наявність підстав для втрати громадським об'єднанням
всеукраїнського статусу і вносить до Реєстру громадських об'єднань запис про
направлення такого повідомлення.
У разі якщо через 60 днів після отримання письмового повідомлення,
передбаченого частиною восьмою цієї статті, кількість відокремлених
підрозділів громадського об'єднання за даними Реєстру громадських об'єднань
не відповідатиме вимогам частини першої цієї статті, уповноважений орган з
питань реєстрації приймає рішення про втрату громадським об'єднанням
всеукраїнського статусу та вносить до Реєстру громадських об'єднань
відповідний запис. Копія зазначеного рішення надається
(надсилається
рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському
об'єднанню не пізніше наступного дня після його прийняття.
Водночас Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та
деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань" унесено зміни до Закону України „Про громадські
об'єднання", відповідно до яких відомості про всеукраїнський статус
громадського об'єднання перевіряються щороку уповноваженим органом з
питань реєстрації відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Таким чином, за повідомленням Мін'юсту, вжиття заходів щодо
забезпечення перевірки відомостей Реєстру громадських об'єднань щодо
організацій, яким надано всеукраїнський статус, за відсутності легалізованих
осередків у більшості регіонів України і приведення їх у відповідність із
чинним законодавством, як це передбачено рішенням Рахункової палати від
13.10.2015 № 6-4, здійснюватиметься на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені законами України.
Перший заступник Міністра
вик. Кравченко А. В.
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