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МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ

Матеріали розроблено Проектним офісом, утвореним на базі ГО «Юридична сотня» 
при робочій групі Комітету  у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників 
антитерористичної операції та людей з інвалідністю



Громадська думка щодо створення Мінветеранів



Київ 2018

Бюрократичний хаос



Київ 2018

Постанова про створення Мінветеранів

Звернення Верховної Ради України 
до Кабінету Міністрів України:

•створити на базі Державної служби України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції Міністерство України у справах 
ветеранів – центральний орган виконавчої влади для забезпечення 
формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту 
ветеранів війни 

•поінформувати Верховну Раду України про виконання цієї Постанови у 
місячний строк



Місія та цілі

МІСІЯ
Формування єдиної політики держави щодо ветеранів та їх сімей, 
забезпечення її ефективної реалізації.

ЦІЛІ
Забезпечення соціальної підтримки ветеранів та їх сімей

Побудова єдиної інформаційно-аналітичної системи соціальної підтримки та 
комунікації «Е- ветеран» 

Забезпечення соціальної та професійної адаптації ветеранів, зокрема 
сприяння працевлаштуванню, підприємницькій діяльності та освіті  ветеранів

Забезпечення відновлення та збереження фізичного та психічного здоров’я 
ветеранів.

Формування позитивного образу захисника України

Формування єдиної державної політики щодо вшанування пам’яті ветеранів

Залучення недержавного сектору до реалізації державної політики щодо 
ветеранів та їх сімей



Отримувачі послуг за чинним законодавством (ветерани)

Учасники бойових дій 

Особи з інвалідністю 
внаслідок війни

Учасники війни

Члени сімей загиблих, 
померлих, зниклих безвісти 

Особи, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною

Ветерани військової служби 
та інших силових структур

Постраждалі учасники 
Революції Гідності

Борці за незалежність 
України у XX столітті 

Члени сімей ветеранів 

Київ 2018



Київ

Польща

Словаччина

Угорщина

Молдова

Румунія

Кількість
ветеранів війни

1 174 226*

69 779

62 060

49 003

42 750

48 951 73 008

22 067

47 446

50 196

94 394

25 806

32 013

32 999

56 095

41 387

46 521

53 730

39 314

37 971

88 913

36 575 32 632

21 163
13 424

56 029

Кількість ветеранів
військової служби

192 900**

Кількість ветеранів

*Єдиний державний автоматизований 
реєстр осіб, які мають право на пільги 
станом на 01.01.2018

**Дані з відповідей на звернення Комітету 
Верховної Ради України у справах 
ветеранів, учасників бойових дій, учасників 
АТО та людей з інвалідністю



Цільова структура Міністерства ветеранів

Політичні
посади

Підрозділи
реалізації
політики

Забезпечення 
діяльності 
міністерства

Підрозділи
формування
політики

Заступники
Міністра Міністр Патронатна

служба Міністра

Департамент реалізації політик

Центр прикладних досліджень Громадська рада

Територіальні органи

Директорат
стратегічного
планування,
координації

політик
та євроінтеграції

Директорат
медичного

забезпечення,
реабілітації та
психологічного

супроводу

Директорат
розвитку

ветеранського
руху та

вшанування
пам’яті

Директорат
соціального

забезпечення
та підтримки

ветеранів

Державний
Секретар

Секретаріат



Директорати Міністерства у справах ветеранів України

Директорат стратегічного
планування, координації
політик та євроінтеграції

Місія: Забезпечення ефективного та послідовного процесу стратегічного 
планування з метою задоволення потреб ветеранів у соціальній сфері.

Сфери політики: стратегічне планування пріоритетів соціального забезпечення ветеранів, річне та 
середньострокове прогнозування, моніторинг та оцінка, координація роботи щодо формування державних 
соціальних стандартів та гарантій, регіонального розвитку, бюджетного планування, євроінтеграції, 
забезпечення наукової діяльності.

Директорат соціального
забезпечення та підтримки
ветеранів

Місія: формування державної політики у сфері соціального забезпечення та підтримки ветеранів.

Сфери політики: соціальний захист ветеранів, соціальна та професійна адаптація, 
зокрема працевлаштування, забезпечення житлом, забезпечення доступу до освіти, 
пенсійне забезпечення ветеранів, надання статусів та виплат.

Департамент 
реалізації політик

Місія: реалізація державної політики у сфері соціального забезпечення та підтримки, соціальної адаптації 
ветеранів, забезпечення медичного обслуговування, санаторно-курортного лікування, реабілітації 
та психологічної підтримки ветеранів, меморіальної роботи, розвитку ветеранського руху, формування 
позитивного образу Захисника України, управління підприємствами, установами, організаціями, 
що належать до сфери управління Міністерства. Адміністрування системи «Е- Ветеран».

Директорат медичного 
забезпечення, реабілітації 
та психологічного 
супроводу

Місія: створення та запровадження ефективної системи 
медичного забезпечення, реабілітації та психологічної допомоги ветеранів.

Сфери політики: формування політики у сфері медичного 
забезпечення, реабілітації та психологічної допомоги ветеранів.

Директорат розвитку 
ветеранського руху
та вшанування пам’яті

Місія: забезпечення почесного місця ветеранів в суспільстві 
та гідне вшанування пам'яті загиблих Захисників України.

Сфери політики: вшанування пам’яті Захисників України, розвиток 
ветеранського руху та формування позитивного образу Захисника України. 



стратегічне  та бюджетне планування, прогнозування діяльності міністерства;

координація та аналіз роботи інших структурних підрозділів міністерства з розробки 
державної політики щодо ветеранів та їх сімей;

підготовка пропозицій до планів роботи пріоритетних дій уряду;

координація діяльності міністерства згідно державної політики у сфері європейської та
євроатлантичної інтеграції, співробітництва з міжнародними організаціями, фінансовими 
інституціями та  координація донорської допомоги;

здійснення управління змінами у міністерстві, зокрема формування стратегії розвитку та 
реформування міністерства, посилення спроможностей міністерства щодо управління 
проектами, здійснення внутрішніх і зовнішніх комунікацій;

формування бази для замовлення досліджень, проведення науково-дослідницької 
роботи, надання методично-консультативної  допомоги структурним підрозділам 
міністерства;

взаємодія з іншими органами державної влади;

моніторинг виконання міністерством та іншими центральними органами виконавчої влади 
державної політики щодо ветеранів та їх сімей.

Директорат стратегічного планування, 
координації політик та євроінтеграції

Основні завдання Директорату:



Експертна група 
з питань стратегічного та 
бюджетного планування, 

координації політик та 
інституційного розвитку

Експертна група 
з питань взаємодії з 

органами державної 
влади

Експертна група 
з питань євроінтеграції, 
координації донорської 

допомоги та 
міжнародного 

співробітництва 

Генеральний 
директор

Директорат стратегічного планування, 
координації політик та євроінтеграції

Київ 2018



ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО:

медичного забезпечення ветеранів;

реабілітації ветеранів;

забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів;

забезпечення психічного здоров’я ветеранів та їх сімей; 

забезпечення ветеранам доступу до належного рівня медичного обслуговування шляхом 
фінансування на основі моделі державного солідарного медичного страхування; 

запровадження моделі ефективної, швидкої та доступної  послуги з медико-соціальної 
експертизи для ветеранів;

координація діяльності Мінветеранів з  органами виконавчої влади, до функцій яких 
належить  формування політики у сфері охорони здоров’я

Директорат медичного забезпечення, реабілітації 
та психічного здоров’я ветеранів

Основні завдання Директорату:

Київ 2018



Експертна група з питань 
медичного забезпечення 

ветеранів

Експертна група з питань 
забезпечення психічного 
здоров’я ветеранів та їх  

сімей

Експертна група з питань  
реабілітації ветеранів

Генеральний директор 
директорату

Директорат медичного забезпечення, реабілітації 
та психічного здоров’я ветеранів

Київ 2018



Заклади, які переходять до Мінветеранів

Госпіталі ветеранів війни
1. Український госпіталь для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова поляна», м. Київ.
2. Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Ю. Липи, м. 
Львів.

Санаторії ветеранів війни
1. «Перемога», м. Київ.
2. «Батьківщина», м. Трускавець, Львівська область.
3. «Слава», Полтавська обл., м. Миргород.
4. «Салют», м. Одеса.

Реабілітаційні центри
1. Львівський міжрегіональний центр соціально-трудової, професійної та медичної 
реабілітації інвалідів, Львівська обл., м. Львів.

ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ

1
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ЗАКЛАДИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ, 
ПРО ЯКІ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧИ ЇХ В ПІДПОРЯДКУВАННЯ МІНІСТЕРСТВО В СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ.
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2

3



ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО:

забезпечення соціальної та професійної адаптації ветеранів;

процесу та видачі посвідчень ветеранам;

сприяння працевлаштуванню, розвитку підприємницької діяльності та освіти ветеранів;

призначення та проведення виплат;

адресного надання пільг ветеранам;

реалізації права ветеранів на житло;

пенсійного забезпечення ветеранів та військовослужбовців.

Директорат соціального забезпечення 
та підтримки ветеранів

Основні завдання Директорату:

Київ 2018



Експертна група з питань 
соціально-професійної 
адаптації та пенсійного 
забезпечення  ветеранів

Експертна група з питань  
соціальної підтримки, 

призначення статусів та 
виплат, реалізації права 

ветеранів на  житло

Генеральний директор 
директорату

Директорат соціального забезпечення 
та підтримки ветеранів

Київ 2018



ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО:

гідного вшанування пам’яті Захисників України;

інформаційно-просвітницької роботи з популяризації образу Захисника України та військової 
історії;

залучення недержавного сектору до реалізації державної політики щодо ветеранів та їх сімей;

налагодження комунікації між ветеранами різних поколінь;

реєстру військових поховань, пам'ятників та меморіальних дошок Захисникам України, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України 

бере участь в організації заходів, пов’язаних з увічненням пам’яті Захисників України ¡

Директорат вшанування пам’яті та співробітництва 
з недержавним сектором

Основні завдання Директорату:

Київ 2018



Експертна група з питань 
співробітництва з 

недержавним сектором

Експертна група з питань 
вшанування пам'яті 

Захисників України та 
формування позитивного 

образу Захисника 
України

Генеральний директор

Директорат вшанування пам’яті та співробітництва 
з недержавним сектором

Київ 2018



РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИК ЩОДО:

медичного забезпечення ветеранів;

реабілітації та збереження психічного здоров’я ветеранів та їх сімей;

соціально-професійної адаптації, зокрема сприяння працевлаштуванню, розвитку 
підприємницької діяльності та освіти ветеранів;

реалізації права на житло ветеранів;

вшанування пам’яті  Захисників України;

залучення недержавного сектору до реалізації політик щодо ветеранів та їх сімей;

управління підприємствами, установами та закладами, що знаходяться 
у підпорядкуванні Мінветеранів.

Департамент реалізації політик

Основні завдання Департаменту:

Київ 2018



Департамент реалізації політик

Київ 2018

Відділ 
медичного 

забезпечення 
ветеранів

Відділ 
реабілітації та 
забезпечення 

психічного 
здоров’я  

ветеранів та їх 
сімей

Відділ 
вшанування 

пам`яті 
Захисників 
України та 

співробітництва 
з недержавним 

сектором

Відділ 
реалізації 

права 
ветеранів на 

житло

Відділ 
соціально-

професійної 
адаптації 
ветеранів

Відділ 
управління 

підприємствами, 
установами та 

закладами

Департамент реалізації політик



Орієнтовні строки щодо утворення Міністерства

Подання 
Прем’єр-міністра до 
ВРУ кандидатури на 

посаду міністра

Затвердження КМУ 
Постанови про 

утворення 
міністерства

Затвердження 
Положення про МВ, 
про структуру МВ

Оголошення КМУ 
конкурсу 
на посаду 

держсекретаря

Визначення 
переможця до 

23.07.

Призначення 
КМУ 

держсекретаря 
(бажано до 

1.09)

Оголошення КМУ 
повторного 
конкурсу

Затвердження 
штатного розкладу 

та кошторису

Формування 
територіальних 

органів (якщо буде 
необхідно)

Формування штату МВ 
(мін. 30%) шляхом 

проведення конкурсів 
та/або переведення 

держслужбовців

Зміни до бюджету 
2018 (через народних 

депутатів)

Подання 
законопроекту до ВРУ 

з 16.06. до 18.06

Прийняття 
законопроекту на 

засідання Бюджетного 
комітету ВРУ 20.06

Призначення
Міністра Реєстрація 

Міністерства в 
ЄДР

Призначення
патронатної служби 

міністра

Підготовка бюджетного 
запиту на 2019 рік

Постанова КМУ про 
утворення ліквідаційної 

комісії

До 15.07.

Бажано одразу після
призначення

Пленарне засідання
ВРУ 05.06.

Бажано 06.06.

До 
31.12.2018

З 
01.01.2019

Рішення 06.06. 
(строк ліквідації 
до 31.12.2018)

Максимум 45 
днів з моменту 
оприлюднення 
інформації про 
конкурс

Строк 
залежить від 
КМУ, але 
бажано до 
06.06

Строк залежить 
від швидкості 
внутрішнього 
погодження 
ЦОВВ

Спецперевірка 
(близько 1 міс.)

Строк залежить 
від КМУ

Строк залежить 
від погодження 
Мінфіном

Протягом 3-х 
наступних 
днів

Прийняття 
законопроекту ВРУ в 
1-му читання 21.06 

(або в 1-му і вцілому)

Прийняття 
законопроекту в 2-му 

читання та вцілому 
10/12.07



ВИМОГИ ДО ПОСАДИ МІНІСТРА

турбота про ветеранів та їх сімей

стратегічне бачення 

впровадження змін 

прийняття ефективних рішень 

лідерство 

комунікація та взаємодія

досягнення результатів

стресостійкість 

аналітичні здібності

патріотизм

вільне володіння державною та 
англійською мовами

Критерії міністра у справах ветеранів

КРИТЕРІЇ НЕДОПУЩЕННЯ ДО 
ПОСАДИ МІНІСТРА: 

наявність кримінальних проваджень щодо 
кандидата

наявність фактів неефективного 
управління підприємством/
установою/організацією

наявність факту звільнення з посади за 
звинуваченням в корупції

*Важливо, щоб кандидат поділяв напрацьовану 
концепцію побудови та намрямків діяльності 
Міністерства

Київ 2018



залучені експерти з числа ветеранів та представників 
громадянського суспільства (110 осіб)

проведення дистанційного місячного курсу для ветеранів з 
метою підготовки до державної служби

проведення анкетувань, 
опитувань цільових груп (проведено 4) 

залучення лідерів регіональних ветеранських об'єднань до 
обговорення структури та функцій майбутнього Міністерства 
(заплановано ряд зустрічей в регіонах)  

РОБОЧА ГРУПА 

Залучення ветеранів до утворення Мінветеранів��

Київ 2018

НАВЧАННЯ 
ВЕТЕРАНІВ

ОПИТУВАННЯ 
ВЕТЕРАНІВ

ЗАЛУЧЕННЯ 
ОБЛАСТЕЙ



Невідповідність новоствореного Міністерства очікуванням ветеранів

Розробка і формування Мінветеранів без участі громадськості

Відсутність політичної волі на етапі прийняття рішення про утворення 
Мінветеранів

Небажання інших відомств передати свої повноваження та майно

Затягування процесу утворення Мінветеранів та неспроможність виконувати 
покладені на нього функції

Зміна пріоритетів розвитку суспільства та політичного курсу України

Розширення географії бойових дій, масштабна війна на території України

Недостатнє фінансування роботи Мінветеранів

Ризики

Київ 2018

залучені експерти з числа ветеранів та представників 
громадянського суспільства (110 осіб)
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0 800 308 100
volunteerslh@gmail.com
www.legal100.org.ua 
fb / yursotnya


