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На № • від -

Про результати аудиту * 

Кабінет Міністрів України 

Комітет Верховної Ради 
України з питань бюджету 

ахункова палата України 

- Міністерство соціальної політики України на виконання доручейь 
Кабінету Міністрів України від 03.12.2015 № 46838/1/Ы5 та від 11.12.2015 
№ 49364/Д/1-15 та листа Рахункової палати України від 20.11.2015 № 07-22$9 

-щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного 
бюджету, призначених на фінансову підтримку громадських організацій 
інвалідів та ветеранів, повідомляє. 

Законом України „Про Державний бюджет України на 2016 рік" назву 
програми 2501220 „Фінансова підтримка громадських об'єднань інвалідів $а 
ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників 
та . з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 рокі#* 
приведено у відповідність до Закону України „Про громадські об'єднання". ' j t 

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- ГІорялцу. 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів ВДфШ®Ш&^(5е^&і|я 2012 &. №176. ' \^»^шт—-



вищезазначений upuejvr нирмаїивни-правивш и а м а иуде внесено на 
розгляд Кабінету Міністрів України у найкоротший термін після погодження із 
заінтересованими органами виконавчої влади. 

Перший заступник Міністра В. Шевченко 

вик. Кравченко А. В. 
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