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Мета та методологія дослідження

2

Передумови та мета дослідження

2.1

За інформацією Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО станом на 29.11.2016
року внаслідок військового конфлікту на сході України загинуло близько 3000 українських
військовослужбовців та 273 670 осіб отримали статус учасника бойових дій, що призвело до
утворення нової верстви населення, яка потребує соціального захисту та реінтеграції в суспільство.
Метою дослідження є отримання емпіричних даних, які стануть підґрунтям для розробки концепції
Державної цільової програми фізичної, медичної, психологічної реабілітації та соціальної
реадаптації учасників АТО на період до 2020 року, а також внесення відповідних змін до
законодавства та обґрунтування фінансування з державного бюджету 2018-2019 рр. соціального
захисту ветеранів АТО.
Основне завдання дослідження: оцінка задоволеності ветеранів АТО та членів сімей загиблих в
АТО якістю соціальних послуг, що надаються державою.
Зокрема, дослідження охоплює такі питання:
●

Актуальні потреби учасників бойових дій та сімей загиблих в АТО відповідно до
гарантованого державою соціального захисту;

●

Оцінка отриманих від держави виплат та пільг учасниками бойових дій та сім’ями загиблих в
АТО;

●

Очікування респондентів щодо отримання державних послуг в сфері охорони здоров'я,
забезпечення житлом, освіти, працевлаштування та підтримки в інших сферах життя
відповідно до чинного законодавства;

●

Основні перешкоди (в тому числі адміністративні) при отриманні соціальних пільг і реалізації
прав, передбачених законом;

●

Причини відсутності забезпечення соціальних послуг, пільг, компенсацій і гарантій;

●

Джерела комунікації та поширення інформації про соціальні послуги та пільги для учасників
бойових дій та сімей загиблих в АТО.

Цільові групи

2.2

Цільовими групами опитування є:
1. Отримувачі пільг та послуг, які мають:
●

статус учасника бойових дій (УБД);

●

статус інваліда війни (ІВ);

●

статус члена родини загиблого в АТО.

2. Надавачі послуг: співробітники центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ЦСССДМ)

2.3

Методологія опитування отримувачів пільг та послуг

У межах дослідження опитано 1155 респондентів, серед яких 982 мають статус учасника бойових
дій, 127 - інваліда війни, 46 - члена родини загиблого в АТО1.
Опитування проводилось із поєднанням двох методів інтерв’ювання, при цьому пріоритетним був
метод особистого інтерв’ю (опитано 568 респондентів) з використанням попереднього рекрутингу
респондентів шляхом телефонних дзвінків. У разі відмови від особистої зустрічі респондентам було
запропоновано взяти участь в опитуванні методом телефонного інтерв’ю (таким чином опитано
587 респондентів).
Вибірка обмежена УБД, відповідає генеральній сукупності УБД (включно з ІВ) за областями та
статтю2 відповідно даним Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО станом на
24 травня 2016 року. Відповідно тим же даним, вибірка членів родин загиблих відповідає розподілу
загиблих УБД за макрорегіонами (Захід, Київ, Південь, Північ, Схід, Центр).
Опитування тривало близько 20-30 хвилин. Запитання були закритими, але часто включали варіант
«інша відповідь». Якщо в категорії «інша відповідь» набиралось 10 і більше схожих за змістом
відповідей, для них створювались окремі коди – далі вони позначені як «Інше».

1

Кількість респондентів недостатня для надійного аналізу, однак в звіті наводяться дані за
цією категорією респондентів для врахування її специфіки.

2

Кількість опитаних жінок-УБД складає 26 осіб, що недостатньо для надійного аналізу

2.4

Методологія опитування надавачів послуг

Загалом проведено 77 інтерв’ю з працівниками центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(ЦСССДМ) на місцевому рівні – до участі в опитуванні запрошувались або керівники ЦСССДМ, або
працівники з досвідом надання послуг УБД та членам родин загиблих в АТО.
Для опитування використано метод телефонного напівструктурованого інтерв’ю.
База контактів ЦСССДМ усіх рівнів сформована за інформацією з відкритих джерел.

Таблиця 1.4.1
Вибірка працівників ЦСССДМ
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
Всього

Міські \ Районні у містах
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
2
2
2
3
39

Районні в області
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
1
3
1
2
1
1
2
2
2
1
3
1
1
1
38

Опитування тривало близько 15 хвилин. Запитання були закритими, але часто включали варіант
«інша відповідь». Окремі коди створювались майже для всіх відповідей в цій категорії - далі вони
позначені як «Інше:».

3

Оцінка системи пільг та соціальних послуг з боку УБД

Загалом рівень поінформованості щодо прав на отримання гарантованих державою пільг та послуг
серед УБД та ІВ є достатньо високим. Найбільш відомі такі послуги та пільги: право на першочергове
відведення земельної ділянки – 98%; пільги на квартплату, комунальні послуги, опалення будинку
без центрального опалення – 96%; безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті та
проїзд автобусами приміських i міжміських маршрутів – 95%; пільги на проїзд міжміським
залізничним, водним, повітряним та автотранспортом – 94%; санаторно-курортне лікування – 92%.
Єдина пільга, про яку знають менше 50% опитаних - це пільга зі сплати податків, зборів, мита та
інших платежів до бюджету, про наявність якої відомо 41% УБД та ІВ.
Станом на момент опитування більшість опитаних скористались або користуються трьома видами
пільг: правом на безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті та в автобусах
приміських i міжміських сполучень (84%), пільги на квартплату та комунальні послуги (72%), пільги
на проїзд міжміським залізничним, водним, повітряним та автотранспортом (57%).
Більшість отримувачів всіх послуг та пільг задоволені їх отриманням (рівень задоволеності
становить 71%-89% для різних пільг та послуг), окрім послуги з покращення житлових умов та
послуги першочергового відведення земельної ділянки (рівень задоволеності становить 29% і 45%
відповідно), оскільки станом на момент опитування більшість респондентів, яким вдалося відстояти
відповідні права, перебувають в черзі на покращення житлових умов або в процесі оформлення
ділянки.
Найвищий рівень затребуваності (частка тих, хто намагався скористатись послугою чи пільгою та хто
планує ними скористатися серед тих, кому відомо про цю послугу чи пільгу) спостерігається за тими
пільгами та послугами, які пов’язані з матеріальним забезпеченням:
●

першочергове відведення земельної ділянки (96% УБД та ІВ вказали затребуваність пільги,
45% отримувачів зазначили задоволеність пільгою);

●

безкоштовний проїзд у міському транспорті та міжміських автобусних перевезеннях (96%
УБД та ІВ вказали затребуваність пільги, 76% отримувачів зазначили задоволеність пільгою);

●

пільги на квартплату, комунальні послуги, опалення будинку без центрального опалення
(93% УБД та ІВ вказали затребуваність пільги, 82% отримувачів зазначили задоволеність
пільгою);

●

пільги на проїзд міжміським залізничним, водним, повітряним та автотранспортом (88% УБД
та ІВ вказали затребуваність пільги, 86% отримувачів зазначили задоволеність пільгою).

Висока затребуваність матеріально-фінансових пільг пояснюється тим, що 43% опитаних УБД та ІВ
змушені економити на харчуванні та/або одязі, ще 31% зазначили, що їм вистачає тільки на одяг і
харчування, а для таких покупок як мобільний телефон або пилосос треба заощаджувати або
позичати гроші (див. Додаток 1).
Найнижчий рівень затребуваності спостерігається відносно реалізації права на залишення на роботі
при скороченні чи реорганізації підприємства або працевлаштування в разі ліквідації підприємства –
22% вказали затребуваність цієї пільги, що свідчить про те, що кожен п'ятий УБД та ІВ зіштовхується
з примусовим звільненням або побоюється його. При цьому, частка тих, хто не зміг скористатися
даним правом, маючи такий намір, складає 40%, що вказує на уразливість УБД та ІВ у питаннях
реалізації трудових прав та можливі зловживання з боку роботодавців (детальний аналіз перешкод
у реалізації даного права наведений нижче).
Досить низькою є затребуваність пільг на встановлення та користування стаціонарними телефонами
(35%: ймовірно, це пояснюється непопулярністю цього виду зв'язку) та послуги психологічної
реабілітації (43%: УБД можуть не усвідомлювати потребу в психологічній допомозі, оскільки
звернення за такою допомогою не є популярною практикою в українському суспільстві).
В таблиці 2.1. наведені показники знання, користування, задоволеності та затребуваності кожної
послуги та пільги для УБД та ІВ, а нижче наведено докладний аналіз перешкод в отриманні дев'яти
категорій послуг та пільг, якими не змогли скористатися третина і більше охочих серед УБД та ІВ.
Таблиця 2.1

Ключові показники: Учасники бойових дій та інваліди війни (N=1109)

*Сортування за показником «Затребуваність» від найбільш до найменш затребуваної пільги / послуги
** Показник включає відповіді на запитання «Чи Ви задоволені наданням цієї послуги/пільги»: "Цілком
задоволені"; "Скоріше задоволені"
*** Показник включає відповіді на запитання «Чи Ви скористалися цим правом»: "Скористалися"; "В процесі
отримання"; "Ще не скористалися, але плануєте"; "Не вдалося скористатися"

Перешкоди в забезпеченні автомобілем ІВ
З 27 опитаних ІВ, які зазначили, шо намагались скористатися цією пільгою, лише 1 респондент
отримав автомобіль. На заваді реалізації права на отримання авто переважно стоїть відсутність
фінансування цієї програми, на що вказали 10 респондентів. Ще 10 респондентів не змогли отримати
транспортний засіб через невідповідність умовам його отримання – в межах дослідження неможливо
перевірити, наскільки дана відмова була обґрунтованою.
«Відмовили. Сказали, що повинна бути ампутація»
Крім того, в поодиноких випадках реалізації права на отримання автомобіля перешкоджає брак
потрібних документів.

Перешкоди для поліпшення житлових умов (отримання квартири)
Реалізували право на поліпшення житлових умов змогли 11% з усіх УБД та ІВ, але станом на момент
опитування з них лише 9%, власне, поліпшили житлові умови, в той час як решта 91% тільки стали
на облік. Отже, те, що лише 29% респондентів задоволені цією пільгою, пояснюється складністю її
отримання.
62% охочих не змогли скористатись цією пільгою переважно через відсутність фінансування, крім
того, респонденти зазначали, що важко довести підстави для покращення житлових умов, та що

неможливо стати на облік у зв’язку з розбіжністю фактичного місця проживання, де бажають
отримати житло, та місця прописки.
«Сказали - може правнуки і отримають, але зараз квартир немає, фінансування немає, а
бажаючих дуже багато, отже, хочете - ставайте в чергу, але це вам нічого не дасть»
«Обіцяли надати квартиру протягом 2 років, вже минуло більше часу, зараз кажуть, що великі
черги і невідомо чи отримаю я взагалі»
«На облік ставлять за місцем прописки, а я з Донецька, і за фактом житла в мене немає»

Перешкоди в участі у державних програмах з безоплатної професійної адаптації, курсах з
підвищення кваліфікації та професійне навчання
Абсолютна більшість респондентів, які скористалися або планують скористатися можливістю
проходження додаткового навчання, не зіштовхувались з жодною перешкодою. Однак близько
половини (51%) охочих не змогли скористатись цією пільгою переважно через відсутність потрібних
курсів або відмову в участі в курсах на безоплатній основі, зокрема, і через брак фінансування
програм з навчання.

Перешкоди в забезпеченні протезування (в Україні та закордоном) для ІВ
15 респондентів мали намір отримати послугу з безкоштовного протезування, але 6 з них не змогли
скористатись цієї послугою переважно через незнання, де її можна отримати, також зазначено один
випадок відмови надання послуги в Україні. Серед перешкод в процесі отримання респонденти
нарікають на брак фінансування та якісних матеріалів для протезування.

Перешкоди в реалізації права на залишення на роботі при скороченні чи реорганізації
підприємства, на працевлаштування в разі ліквідації підприємства, організації
40% респондентів з тих, хто цього потребував, не вдалося забезпечити реалізацію даного права.
Переважно це обумовлено примусом до звільнення з боку роботодавців та відсутністю документів,
необхідних для нового працевлаштування.
«Сказали писати заяву на звільнення самому, або вони знайдуть інші підстави для
звільнення, або створять умови, що я все одно піду»
«Звільнений заднім числом {поставили дату, коли респондент ще не служив в АТО}»

Перешкоди в отриманні безкоштовних ліків
Серед тих, хто мав потребу в отриманні ліків, 39% не змогли скористатись цією пільгою. Основною
перепоною називали відмову аптекарів надати препарати безкоштовно, на це вказали 31% з тих,
кому не вдалося отримати пільгу - в межах дослідження неможливо перевірити, наскільки дана
відмова була обгрунтованою, не можна виключати ситуації, коли респонденти через незнання
механізму реалізації даного права, зверталися в не в ті аптеки, що повинні забезпечувати це право.
Майже кожен п’ятий респондент зазначав, що в аптеці не було потрібних препаратів (19%) або про
відмову лікаря виписати відповідний рецепт, зокрема, через відсутність фінансування на закупівлю
лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я (18%)
«Ніхто не говорить, в яких аптеках і які ліки можна отримати»
«Лікар сказав, що рецепт виписати може, але ліки я не отримаю, тому що немає
фінансування»
«Препарат, який мені був потрібен, не внесений до списку доступних ліків, а ті, що є видають
тільки по 1 упаковці, а мені для цього потрібно витратити дуже багато часу, тому що далеко
їхати до обласного центру»

Перешкоди в отриманні санаторно-курортного лікування
39% охочих не змогли пройти санаторно-курортне лікування. Серед основних причин неможливості
скористатися послугою називали відмову надати путівку безкоштовно або те, що пропоновані
варіанти путівки не влаштовували респондента (далеко і складно добиратися), або відмову через
відсутність показань для лікування. Також частина опитаних зазначали про відсутність будь-яких
доступних путівок у закладах, що мають їх надавати.
«В соцзабезі не було путівок, коли звертався, встав на облік і чекаю вже майже 2 роки»
«Немає путівок (на 100-тисячне місто лише 2 путівки)»

Перешкоди в отриманні безкоштовного зубопротезування
З тих, хто мав намір скористатися послугою зубопротезування 34% респондентів не змогли її
отримати. З них 32% отримали відмову безпосередньо у стоматологічному кабінеті, а через брак
потрібних матеріалів послугу не було надано 13%. Варто зауважити, що 22% з тих, хто не зміг
скористатися послугою, не володіють інформацією, де отримати цю послугу. Також 7% респондентів
відзначили, що не змогли отримати послугу через низку якість її надання та брак матеріалів, які
надаються на безкоштовній основі.
«Дуже погана якість самих матеріалів, навити самі стоматолога не радять їх
використовувати»
«Роблять неякісно, от якби я їм грошей у кишеню поклав {був би інший результат}»

Перешкоди в першочерговому безоплатному отриманні земельних ділянок
За результатами опитування УБД та ІВ половина респондентів
(50%) реалізували
право першочергового безоплатного отримання земельних ділянок, але 59% з них ще перебувають
у процесі оформлення і лише 41% вже є власниками земельних ділянок. Як було зазначено вище,
задоволеність цією пільгою є однією з найнижчих і складає лише 45%, що обумовлено комплексом
перешкод, які доводиться долати на шляху реалізації свого права.
Серед труднощів, з якими респондентам довелося зіштовхнутися, найпоширенішою є проблема
отримання інформації про наявність вільних земельних ділянок та їх розташування - на це вказали
26% респондентів з тих, хто отримав земельну ділянку або в процесі її отримання.
«Потрібно самому шукати вільну ділянку, а коли знаходиш відмовляють, кажуть, що саме її не
можуть надати»
По 12% респондентів вказали на проблему відмови компетентних органів виділяти землю через
відсутність вільних ділянок та на труднощі, пов’язані з забюрократизованістю і затягуванням процесу
оформлення.
Незадоволення 7% респондентів пояснюється наданням землі, непридатної для цільового
користування, або виділенням земельної ділянки площею меншою за встановлені норми. По
2% респондентів вказали на корумпованість працівників установ, до яких доводилось звертатись, та
недосконалість документообігу, зокрема, випадки помилок в документах або їх втрату.
«Багато бюрократичних проблем, то неточності в записах, то код не той, то по-батькові
неправильно, то якогось папірця не вистачає»
«Не хотіли приймати документи, попередили, що це марно, так як черга в 3000 чоловік. За
фактом прийшла відповідь, що землі немає»
«Обіцяють розіграші за жеребкуванням, так як кількість землі обмежена- це смішно і
принизливо»
Навіть на фінальних етапах оформлення ділянки виникають труднощі. У 11% респондентів виникали
ускладнення з реєстрацією ділянки у кадастрі, у 9% виникли труднощі із погодженням проекту
землеустрою та у 6% - при реєстрації права власності на ділянку в Укрдержреєстрi.

«Дуже забюрократизований процес, доводилось сплачувати за окремі послуги, зайняло дуже
багато часу, а врешті отримали не там, де хотіли (в центрі чужого господарства –
{чиновники} свідомо спровокували конфліктну ситуацію)»
«Затягували з рішенням більше року, а після оформлення виявив, що земля не
відповідає призначенню, і взагалі розташована на болоті»
32% з тих, хто виявив намір отримати земельну ділянку, не змогли реалізувати свого
права. Серед них переважна більшість респондентів не отримали земельної ділянки через її
відсутність - зокрема, відсутність в межах адміністративної одиниці, яка підходить
респонденту, відсутність будь-якої вільної ділянки або відсутність землі за потрібним призначення
та площею відповідно встановлених норм.

Що стосується членів сімей загиблих в АТО вони так само, як і УБД та ІВ, є досить добре
поінформованими про більшість послуг та пільг. Переважна більшість з них (понад 90%) знають про
пільги на квартплату і комунальні послуги, про матеріальну допомогу на поховання, одноразову
грошову виплату родині загиблого в АТО і про пенсії для членів сім’ї загиблого в АТО, а також про
першочергове відведення земельної ділянки – цими ж пільгами респонденти найчастіше
скористалися або користуються. Водночас про пільги зі сплати податків, зборів і мита знає лише
кожен четвертий з опитаних членів сімей загиблих в АТО (28%), кожен третій – про право на
залишення на роботі при скорочення чи реорганізації підприємства чи на працевлаштування в разі
ліквідації підприємства (37%), і кожен другий – про пільги на встановлення стаціонарних телефонів
і на «-50%» від затверджених тарифів на користування стаціонарним телефоном (54%).

Таблиця 2.2
Ключові показники: Члени сімей загиблих учасників АТО (N=46)

*Сортування за показником «Скористалися або в процесі отримання». Інші показники (задоволеність,
затребуваність тощо) не були розраховані через невелику кількість респондентів

Відповідно до вищенаведених даних дослідження УБД та ІВ мають суттєві складнощі з отриманням
ряду послуг – тому слід розглянути затребуваність отримання ними юридичної допомоги. Серед УБД
та ІВ більше половини опитаних (54%) не зверталися до жодної організації (причому 20% не
зверталися, бо взагалі не знають про право на безкоштовну правову допомогу). Серед членів сімей
загиблих в АТО таких, хто нікуди не зверталися, значно менше - близько третини (38%) – при цьому,
16% взагалі не знають про відповідне право.
Тільки кожен четвертий серед УБД та ІВ (25%) звернувся до громадських організацій, а кожен п’ятий
(18%) – до державного центру безкоштовної первинної /вторинної допомоги. Серед членів сімей
загиблих як до громадських організацій, так і до державного центру безкоштовної первинної
/вторинної допомоги, звертався кожен четвертий (25-26%).

Таблиця 2.3

Розподіл відповідей на запитання «Чи ви реалізували Ваше право на безкоштовну правову
допомогу?» (Серед усіх опитаних)

Загалом 72% УБД та ІВ звертались в управління праці та соціального захисту населення, 16% - в
органи місцевої влади, 11% - в ЦСССДМ.

Таблиця 2.4
Розподіл відповідей на запитання «До яких державних установ чи організацій Ви зверталися за
послугами та пільгами після отримання посвідчення УБД (IВ, члена сім’ї загиблого учасника
АТО)?» (Серед усіх опитаних)

На запитання про те, яких послуг та пільг їм бракує найбільше, більшість УБД та ІВ обрали ті, що
пов’язані з вирішенням матеріальних проблем: пільги на встановлення енергозберігаючих технологій
(47%), пільгові умови кредитування (32%), скасування військового збору (23%), пільги на
встановлення та абонплату на домашній Інтернет (18%) та пільгове оподаткування для фізичних
осіб-підприємців (17%).

Таблиця 2.5
Розподіл відповідей на запитання: «Яких послуг та пільг Вам наразі бракує найбільше?»
ТОП-5 послуг (Серед усіх опитаних)
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Оцінка системи пільг та соціальних послуг з боку працівників ЦСССДМ

Серед найбільш поширених причин звернення до ЦСССДМ з боку УБД, ІВ та членів сімей загиблих
переважна більшість співробітників ЦСССДМ зазначили потребу у проходженні психологічної
реабілітації та складнощі або відмову у першочерговому відведенні земельної ділянки (70% та 60%
опитаних, відповідно). З тих працівників, які зазначили звернення за потребою у проходженні
психологічної реабілітації, 78% вказали, що ЦСССДМ завжди або майже завжди задовольняють цю
потребу, водночас відносно звернень щодо складнощів або відмови у першочерговому відведенні
земельної ділянки тільки 41% вказали, що ЦСССДМ завжди або майже завжди вдається допомогти
УБД у вирішенні цієї проблеми.
Кожен третій з опитаних працівників ЦСССДМ зазначив серед причин звернення складнощі з
отриманням послуг в управліннях праці та соціальної політики, потребу в соціальному супроводі
учасників АТО, складнощі з отриманням статусу УБД. Кожен п’ятий вказав також такі причини
звернення, як відмова у безкоштовному проїзді у пасажирському транспорті, неналежне виконання
Програми забезпечення житлом та складнощі з отриманням пільг на квартплату, комунальні послуги.

Таблиця 3.1
Розподіл відповідей на запитання «З приводу яких проблем до вашого центру зверталися
учасники АТО або члени їх сімей впродовж останніх півроку?» (серед усіх співробітників
ЦСССДМ)

* Відображено альтернативи, які обрали щонайменше 3% співробітників ЦСССДМ

Серед трьох найчастіше згадуваних труднощів, з якими зіштовхуються УБД, ІВ та члени сімей
загиблих в АТО при зверненні до ЦСССДМ, працівники зазначили складність заїзду та пересування
на візку (зазначили 19%), труднощі зі збором документів для отримання певних послуг (14%) та
затримки з наданням консультацій чи допомоги (10%). По 8% опитаних зауважували про важке
добирання до центру та брак можливості надати консультації та допомогу усім охочим. Майже
половина опитаних співробітників ЦСССДМ (45%) вважають, що жодних труднощів немає.

Таблиця 3.2
Розподіл відповідей на запитання «З якими труднощами, з вашого досвіду, стикаються особи зі
статусом учасника бойових дій, інваліда війни або члена сім'ї загиблого в АТО при зверненні до
вашого центру?» (серед усіх співробітників ЦСССДМ)

Переважна більшість опитаних співробітників ЦСССДМ (81%) вважають, що найбільш необхідним
для усунення труднощів в обслуговуванні УБД є розширення штату – найбільшою мірою ЦСССДМ
не вистачає соціальних працівників. Половина опитаних (50%) також зазначили про потребу у
проведенні навчання працівників – найбільш затребуваним є навчання щодо надання психологічної
підтримки УБД. Майже третина (29%) опитаних вказали на потребу у ремонті приміщень, а кожен
п’ятий з опитаних (21%) – у закупівлі нового обладнання. Приблизно кожен десятий вбачає
необхідність у впровадженні онлайн запису на прийом, спрощенні процедури отримання послуг та
впровадження додаткових послуг, збільшенні фінансування – для відвідування УБД вдома, для
підвищення зарплати співробітникам ЦСССДМ, тощо.

Таблиця 3.3
Розподіл відповідей на запитання «Що потрібно зробити у вашому центрі для усунення цих
труднощів?» (серед тих, хто зазначив принаймні одну з перешкод)

Щодо оцінки системи соціального статусу УБД загалом, то переважна більшість опитаних (78%)
зазначили необхідність підвищення кваліфікації працівників цієї системи – знову ж таки
найзатребуванішими є тренінги з психологічної підтримки УБД. Половина опитаних вважають що
покращити соціальний захист цієї вразливої категорії може вдосконалення законодавства (так
вважають 56% опитаних – найчастіше респонденти вказували на те, що не всі пільги, прописані в
законах, надаються, наприклад, не завжди виконуються УБД не надається житло, не завжди
вистачає путівок в санаторії тощо) та монетизація пільг (55%). Майже кожен третій серед опитаних
вважає, що необхідно налагодити ефективнішу взаємодію між державними та громадськими
організаціями, вдосконалити систему обліку УБД та програмне забезпечення, а також спростити
процедури отримання статусу УБД, ІВ або члена сім’ї загиблого в АТО, та загалом спростити
процедуру отримання пільг та послуг. В контексті спрощення процедури отримання послуг
респонденти найчастіше зазначали зменшення необхідної кількості документів та створення
системи «єдиного вікна», й, зокрема, створення єдиної інформаційної бази звернень (в тому числі і
онлайн-звернень) для комплексної координації системи пільг та послуг та інформування про неї.
Втім, на необхідність покращення інформування УБД вказали лише кілька респондентів – один з них
запропонував розробити інформаційний буклет з чітким описом всіх пільг та послуг, та процесу їх
отримання.

Таблиця 3.4
Розподіл відповідей на запитання «Які заходи, на Вашу думку, потрібно вжити для покращення
соціального захисту осіб зі статусом учасника бойових дій, інвалідів війни, членів сім'ї загиблих
учасників АТО?» (серед усіх співробітників ЦСССДМ)

Працівники ЦСССДМ у відповідь на запитання про потребу в додаткових пільгах та послугах, як і
самі УБД (див. розділ 1), найчастіше згадують про необхідність покращення житлово-побутових умов
та збільшення фінансової підтримки УБД, зокрема, про надання фінансової допомоги на лікування.
На другому місці за поширеністю є рекомендації щодо удосконалення надання психологічної
допомоги з метою адаптації УБД до мирного життя.
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Ставлення до монетизації пільг

46% опитаних УБД та ІВ не вбачають потреби монетизувати наявні пільги: зокрема, майже кожен
третій (32%) вважає, що в монетизації немає потреби за умови вдосконалення процесу реалізації
пільг та надання послуг, а 14% підтримують ідею залишити втілення пільг та надання послуг в
існуючому форматі.
Водночас 40% опитаних УБД та ІВ зазначили доцільність монетизації пільг: 18% вказали на
необхідність повністю монетизувати пільги для всіх категорії пільговиків, а 22% вважають, що
потрібно частково монетизувати деякі пільги при збереженні окремих пільг в існуючому форматі.
Серед членів родин загиблих в АТО остання опція отримала найбільший відгук – її підтримують 33%
респондентів цієї групи. Серед респондентів, які обрали альтернативу «Інше» та надали розгорнуту
відповідь, є думка, що процес монетизації має враховувати індивідуальні потреби пільговиків,
надаючи можливість обирати, які з передбачених пільг доцільно монетизувати конкретній людині:
«На вибір людини – монетизувати ті пільги, які не потрібні конкретній людині»
«Якщо людина не отримує пільги, вони мають бути компенсовані в грошовому еквіваленті»
«Якщо це робити з урахуванням думок отримувачів пільг»
Серед працівників ЦСССДМ ідея монетизації більш популярна – її підтримує 61% опитаних фахівців:
45% схильні до часткової монетизації пільг і 16% до їх повної монетизації. Погляди щодо права
вибору також знайшли своє відображення серед працівників ЦСССДМ:
«Надати право людині обрати: або пільгу в натуральному вигляді, або грошову компенсацію»

Таблиця 4.1.
Розподіл відповідей на запитання «Наразі в уряді є ініціативи щодо монетизації пільг, тобто
виплати неоподатковуваної грошової компенсації замість передбачених пільг для УБД, інвалідів
війни та членів сімей загиблих в АТО, і ця виплата не замінює інші соціальні пільги чи
субсидії. Яке із тверджень найкраще описує Ваше ставлення до такої ініціативи?
(Серед усіх опитаних)

Тих, хто вказали на доцільність часткової монетизації, запитували, які саме пільги слід монетизувати.
Серед усіх цільових груп дослідження найактуальнішими для монетизації визначено медичні
послуги. Зокрема, серед УБД та ІВ монетизувати санаторно-курортне лікування воліли б 61%,
надання безкоштовних ліків - 60%, безкоштовне зубопротезування – 48%. Відповідаючи на це
запитання, 91% працівників ЦСССДМ надали перевагу монетизації безкоштовних ліків.
Також серед відповідей, зазначених у варіанті «Інше», було виокремлено додаткову альтернативу,
відповідно до якої 12% отримувачів пільг серед УБД та ІВ вважають за доцільне монетизувати
першочергове право на отримання безкоштовної земельної ділянки або воліли би отримати грошову
компенсацію за ненадане житло:

«Компенсувати отримання житла та земельних ділянок, з огляду на те, що їх все одно
немає»
Таблиця 4.2
Розподіл відповідей на запитання «У разі часткової монетизації пільг, які пільги було би доцільно
монетизувати, на Ваш погляд?» (Серед тих, хто вказали на доцільність часткової монетизації)

36% серед УБД та ІВ, які зазначили необхідність провести повну або часткову монетизацію пільг,
вважають, що грошові виплати у діапазоні від 701 до 1000 гривень раз на місяць є прийнятною
компенсацією коштів замість використання пільг. Цей діапазон також було обрано відносною
більшістю працівників ЦСССДМ (30%). Частка прихильників інших запропонованих діапазонів (до
500 грн., 501-700, 1000-2000 грн., 2000-3000, 3000-4000, 4000-5000, 5000+) не перевищує 8%.
Загалом 46% УБД та ІВ, які зазначили необхідність провести повну або часткову монетизацію пільг,
згідні на грошові виплати у діапазоні до 1000 гривень раз на місяць, 19% - 1000-5000 грн., 3% - більше
5000 грн., решта не змогли відповісти на це запитання. Розподіл думок працівників ЦСССДМ
приблизно той самий.
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Зайнятість УБД
Більшість опитаних УБД (65%) працюють на повну зайнятість, однак серед УБД гостро стоїть
проблема безробіття – 19% опитаних шукають роботу. Серед опитаних ІВ працюють на повну
зайнятість значно менше – лише кожен четвертий (27%), а 45% не працюють через інвалідність, ще
14% шукають роботу.

Таблиця 5.1
Розподіл відповідей на запитання «Який Ваш статус зайнятості?» (Серед усіх опитаних)

Охоплення послугами центрів зайнятості категорії УБД, які є безробітними і шукають роботу, є
високим – 75% з них стоять на обліку у центрах зайнятості, ще 8% не стоять на обліку, але
звернулися до центру зайнятості.

Таблиця 5.2
Розподіл відповідей на запитання «Чи Ви зверталися до центру зайнятості для постановки на
облік?» (Серед тих, хто безробітний та шукає роботу)

*Кількість спостережень є недостатньою для статистично надійного аналізу

Слід зазначити відносно низьку поінформованість про можливість відкрити власну справу завдяки
Програмі надання одноразової виплати на відкриття власної справи від центрів зайнятості – загалом
48% УБД та ІВ знають про цю можливість, 2% скористалися, а 11% планують скористатися цією
можливістю.

Таблиця 5.3

Розподіл відповідей на запитання «Чи Вам відомо про можливість відкрити власну справу
завдяки Програмі надання одноразової виплати на відкриття власної справи від центрів
зайнятості?» (Серед усіх опитаних)

Серед тих УБД та ІВ, хто стали на облік у Центрі зайнятості, про цю програму знають 63%.
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Оцінка професійного рівня жінок-УБД при виконанні посадових обов’язків

Опитані, які служили разом з жінками, частіше схильні оцінювати жінок-УБД як «сильніших за
чоловіків» з професійної точки зору порівняно з опитаними, які не служили разом з жінками (11% та
7%, відповідно). Також ті, хто служили з жінками, частіше оцінюють виконання жінками службових
обов’язків як таке, що є «нарівні з чоловіками» (37% проти 20% серед тих, хто не служив разом з
жінками). Тобто досвід служби разом із жінками сприяє вищій оцінці їх професійного рівня. Як
слабших за чоловіків жінок оцінили тільки 18% опитаних загалом, без суттєвої різниці між тими, хто
служили разом із жінками, та тими, хто не служили разом з ними.

Таблиця 6.1
Розподіл відповідей на запитання «На Ваш погляд, жiнки, що безпосередньо беруть участь в
АТО, з професiйної точки зору сильнiшi чи слабшi за чоловiкiв у тих самих ролях, при виконаннi
тих самих обов'язкiв?» (Серед тих, хто не відмовився відповідати на запитання щодо
проходження служби разом з жінками)

Резюме дослідження
Оцінка пільг та послуг, що надаються державою
Про кожну категорію пільг та послуг, що надаються державою, відомо більшості опитаних УБД та ІВ.
Єдиним винятком є пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету, про які
знають лише 41% УБД та ІВ. Також відносно невисоким є знання про пільгу на встановлення
стаціонарних телефонів та пільгу “-50%” від затверджених тарифів на користування стаціонарним
телефоном – про них знають 56% УБД та ІВ. Крім того, слід зазначити відносно низьку
поінформованість про можливість відкрити власну справу завдяки Програмі надання одноразової
виплати на відкриття власної справи вiд центрів зайнятості – загалом 48% УБД та ІВ знають про цю
можливість; серед тих, хто стоїть на обліку в центрах зайнятості, рівень поінформованості становить
63%.
Найвищий рівень затребуваності (частка тих, хто намагався скористатись послугою чи пільгою та хто
планує ними скористатися серед тих, кому відомо про цю послугу чи пільгу) спостерігається за тими
пільгами та послугами, які пов’язані з матеріальним забезпеченням – і це не дивно з огляду на те,
що 43% опитаних УБД та ІВ змушені економити на харчуванні та/або одязі. Найзатребуванішими
пільгами є:
●

безкоштовний проїзд у міському транспорті та міжміських автобусних перевезеннях (96%
УБД та ІВ вказали затребуваність пільги, 76% отримувачів зазначили задоволеність пільгою);

●

першочергове відведення земельної ділянки (96% УБД та ІВ вказали затребуваність пільги,
45% отримувачів зазначили задоволеність пільгою);

●

пільги на квартплату, комунальні послуги, опалення будинку без центрального опалення
(93% УБД та ІВ вказали затребуваність пільги, 82% отримувачів зазначили задоволеність
пільгою);

●

пільги на проїзд міжміським залізничним, водним, повітряним та автотранспортом (88% УБД
та ІВ вказали затребуваність пільги, 86% отримувачів зазначили задоволеність пільгою).

Загалом більшість отримувачів всіх послуг та пільг задоволені їх отриманням (рівень задоволеності
становить 71%-89% для різних пільг та послуг), окрім послуги з покращення житлових умов та
послуги першочергового відведення земельної ділянки, задоволеність якими є вкрай низькою (29% і
45% задоволених відповідно) - станом на момент опитування більшість респондентів, яким вдалося
відстояти відповідні права, перебувають в черзі на покращення житлових умов або в процесі
оформлення земельної ділянки.
Найбільш проблематичним є отримання таких послуг та пільг (третина і більше охочих не змогли
ними скористатись):
●

забезпечення автомобілем для ІВ: з 27 опитаних ІВ, що зазначили спроби скористатися цією
пільгою, лише 1 респондент отримав автомобіль;

●

покращення житлових умов: 62% охочих не змогли скористатись цією пільгою переважно
через відсутність фінансування; також респонденти зазначали, що важко довести підстави
для покращення житлових умов. Серед решти тільки кожен десятий з тих, кого було
поставлено в чергу, станом на момент опитування зміг покращити житлові умови;

●

участь у державних програмах з безоплатної професійної адаптації, курсах з підвищення
кваліфікації та професійне навчання: 51% охочих не змогли скористатись цією пільгою в
основному через відсутність потрібних курсів або через відмову в участі в курсах на
безоплатній основі;

●

протезування для ІВ: 40% охочих не змогли скористатись цієї послугою переважно через
незнання, де її можна отримати, або відмову у наданні цієї послуги;

●

залишення на роботі при скороченні чи реорганізації підприємства, на працевлаштування в
разі ліквідації підприємства, організації: 40% охочих не змогли скористатись даним правом
переважно через примусове звільнення або відсутність документів, необхідних для нового
працевлаштування;

●

отримання безкоштовних ліків: 39% охочих не змогли скористатись цією пільгою переважно
через те, що в аптеці відмовилися надати препарати безкоштовно, або не було потрібних
препаратів, або лікарі відмовлялися виписати відповідний рецепт (мотивуючи це тим, що
респонденту все одно не нададуть препарати безкоштовно);

●

санаторно-курортне лікування: 39% охочих не скористались цією послугою переважно через
відмову надати путівку безкоштовно або через відсутність показань для такого лікування.
Крім того, деякі респонденти зазначали, що їм пропонували путівку в санаторій, до якого дуже
далеко і складно добиратися;

●

зубопротезування: 34% охочих не скористались цією послугою переважно через відмову в
наданні цієї послуги в стоматологічному кабінеті, брак потрібних матеріалів або незнання, де
отримати цю послугу.

●

першочергове відведення земельної ділянки: 32% охочих не змогли скористатись цією
пільгою переважно через відсутність ділянки в межах адміністративної одиниці, яка підходить
респонденту, або відсутність будь-якої вільної ділянки, або відсутність землі з потрібним
призначенням та площею відповідно до встановлених норм. Також респонденти зазначали
про труднощi з отриманням iнформацiї щодо дiлянки у мiсцевiй радi, де дiлянка розташована,
забюрократизований та довгий процес оформлення, труднощі з реєстрацією ділянки.

Серед причин звернень до ЦСССДМ, які стосуються складнощів з отриманням тих чи інших послуг
або пільг, з великим відривом лідирують проблеми з відведенням земельних ділянок – цю причину
звернення зазначили 60% опитаних працівників ЦСССДМ. З них лише 41% зазначили, що їм
переважно вдається допомогти УБД вирішити цю проблему.
Окрім проблем матеріального забезпечення серед УБД гостро стоїть проблема безробіття – 19%
опитаних шукають роботу. При цьому, охоплення УБД послугами центрів зайнятості є високим – 83%
безробітних УБД звернулися до центрів зайнятості, 75% стоять на обліку у центрах зайнятості.
Поширення інформації про послуги та пільги
Як зазначалось вище, рівень обізнаності про наявні послуги та пільги для УБД є досить високим, але
є послуги та пільги, про які знають близько половини або й менше УБД. Також серед причин
неотримання деяких послуг та пільг зазначалося незнання, де і як їх можна отримати. У зв'язку з цим
працівники ЦСССДМ зазначали про необхідність створення системи «єдиного вікна» для УБД, ІВ та
членів сімей загиблих учасників АТО та про забезпечення єдиної інформаційної бази звернень
(зокрема, і онлайн-звернень) для комплексної координації системи пільг та послуг та інформування
про неї. В одній з рекомендацій працівників ЦСССДМ зазначалась пропозиція розробити
інформаційний буклет з чітким описом всіх пільг та послуг, та процесу їх отримання. Цей буклет слід
поширювати насамперед в управліннях соціального захисту населення (куди, за даними опитування,
звертались 72% УБД та ІВ і 70% членів сімей загиблих), а також в органах місцевої влади, ЦСССДМ,
профільних громадських організаціях тощо. Доцільним є також поширення буклету в військових
частинах.
Додаткові потреби
Як зазначалось вище, серед усіх послуг та пільг найзатребуванішими для УБД є ті, що пов’язані з
матеріальним забезпеченням. На запитання про те, яких послуг та пільг їм бракує найбільше,
більшість УБД та ІВ знову ж таки обрали ті, що пов’язані з вирішенням матеріальних проблем: пільги
на встановлення енергозберігаючих технологій (47%), пільгові умови кредитування (32%),
скасування військового збору (23%), пільги на встановлення та абонплату на домашній Інтернет
(18%) та пільгове оподаткування для фізичних осіб-підприємців (17%). З огляду на високу
затребуваність пільгового кредитування та високий рівень безробіття (19%) доцільною є розробка
програм пільгового кредитування УБД-підприємців.
Працівники ЦСССДМ у відповідь на запитання про потребу в додаткових пільгах та послугах, як і
самі УБД, найчастіше згадують про необхідність покращення житлово-побутових умов та збільшення
фінансової підтримки УБД, зокрема, про надання фінансової допомоги на лікування. На другому місці
за поширеністю є рекомендації щодо удосконалення надання психологічної допомоги з метою
адаптації УБД до мирного життя. Слід зазначити, що працівники ЦСССДМ часто зазначали
необхідність проведення навчання персоналу особливостям надання психологічної допомоги УБД.

Прикметно, що серед самих УБД та ІВ послуга психологічної реабілітації характеризується відносно
низькою затребуваністю (43% вказали відповідну потребу, тоді як затребуваність більшості інших
послуг та пільг є значно вищою). УБД можуть не усвідомлювати потребу в психологічній допомозі,
оскільки звернення за такою допомогою не є популярною практикою в українському суспільстві, тому
доцільним є додаткове інформування, кому і навіщо потрібна психологічна допомога та/або
проактивні пропозиції відповідних послуг.
Ставлення до монетизації пільг
Думки опитаних УБД та ІВ щодо монетизації пільг розділились майже навпіл: 46% опитаних УБД та
ІВ не вбачають потреби монетизувати наявні пільги, а 40% опитаних зазначили доцільність
монетизації пільг – зокрема, 18% вказали на необхідність повністю монетизувати пільги для всіх
категорій пільговиків, а 22% вважають, що потрібно частково монетизувати деякі пільги зі
збереженням окремих пільг у наявному форматі. Серед працівників ЦСССДМ ідея монетизації пільг
більш популярна – її підтримує 61% опитаних фахівців: 45% схильні до часткової монетизації пільг і
16% до їх повної монетизації.
Тих, хто вказали на доцільність часткової монетизації, запитували, які саме пільги слід монетизувати.
Серед усіх цільових груп дослідження найактуальнішими для монетизації визначено медичні
послуги. Зокрема, серед УБД та ІВ монетизувати санаторно-курортне лікування воліли б 61%,
надання безкоштовних ліків – 60%, безкоштовне зубопротезування – 48%. У відповідях на це
запитання 91% працівників ЦСССДМ надали перевагу монетизації пільги на отримання
безкоштовних ліків.
Відносна більшість УБД та ІВ (36%) та працівників ЦСССДМ (30%), які зазначили про необхідність
повної або часткової монетизації пільг, вважають, що грошові виплати у діапазоні від 701 до 1000
гривень раз на місяць є прийнятною компенсацією коштів замість використання пільг. Загалом
близько половини УБД та ІВ та працівників ЦСССДМ, які зазначили про необхідність у монетизації
пільг, вказали грошові виплати у діапазоні до 1000 гривень раз на місяць, кожен п’ятий - 1000-5000
грн., серед решти більшість не змогли відповісти на запитання.

Додаток 1: Соціально-демографічні характеристики опитаних УБД, ІВ та
членів сімей загиблих учасників АТО
Таблиця Д.1.1. Статус:
(Серед усіх опитаних)

Таблиця Д.1.2. Стать:
(Серед усіх опитаних)

Таблиця Д.1.3. Вік:
(Серед усіх опитаних)

Таблиця Д.1.4. Статус перебування у зоні проведення АТО:
(Серед усіх опитаних)

Таблиця Д.1.5. Розподіл відповідей на запитання «У складі якого відомства Ви перебували у зоні
проведення АТО?»
(Серед усіх опитаних)

Таблиця Д.1.6. Військове звання:
(Серед усіх опитаних)

Таблиця Д.1.7. Розподіл відповідей на запитання «Чи є у Вас дiти вiком до 18 рокiв?»
(Серед усіх опитаних)

Таблиця Д.1.8. Освіта:
(Серед усіх опитаних)

Таблиця Д.1.9. Матеріальний стан сім’ї:
(Серед усіх опитаних)

Таблиця Д.1.10. Розмір населеного пункту:
(Серед усіх опитаних)

Таблиця Д.1.11. Група iнвалiдностi :
(Серед усіх опитаних)

Таблиця Д.1.15. Розподіл відповідей на запитання «Чи внаслідок безпосередньої участі в АТО Ви
були поранені / травмовані, чи отримали контузію, каліцтво або захворювання?»
(Серед усіх опитаних)

Додаток 2: Посада і стаж роботи опитаних співробітників ЦСССДМ
Таблиця Д.2.1.Посада:
(Серед усіх опитаних)

Таблиця Д.2.2. Стаж роботи в ЦСССДМ:
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ:
Учасники війни України проти
російської агресії

особи, які захищали (захищають) незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у
бойових діях на Сході України. Використання терміну обумовлене тим, що дії на Сході України юридично та фактично підпадають під ознаки міжнародного збройного конфлікту згідно Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року про захист жертв війни,
а тому до учасників такого конфлікту повинні застосовуватися
відповідні нормативні визначення.

АТО

Антитерористична операція на Сході України

Держмолодьбуд

Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву

ЗСУ

Збройні сили України

КЗпП

Кодекс законів про працю України

КМУ

Кабінет Міністрів України

Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України

МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України

Міноборонони

Міністерство оборони України

ОГД

одноразова грошова допомога

Органи соцзахисту

регіональні та районні органи соціального захисту населення

ДСУСВВУАТО

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

ВСТУП
Стаття 17 Конституції України покладає на державу обов’язок соціальної підтримки громадян, які захищали
Україну в складі Збройних Сил України, інших військових формувань, а також членів їхніх сімей. На сьогодні існує
8 бюджетних програм та 21 пільга за законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» для
учасників війни України проти російської агресії. Однак, кількість не завжди означає якість. Основною причиною
декларативної природи державної політики України щодо ветеранів є брак коштів у державному бюджеті.
7 грудня 2017 року був прийнятий Закон України «Про державний бюджет України на 2018
рік”, який передбачає 3 396 293,3 тис гривень на забезпечення потреб ветеранів війни України
проти російської агресії. В розрахунку на одного учасника бойових дій – це ≈10 633 гривень на
рік.
Приблизно такі ж суми виділялись і протягом 2017 (3 378 954,0 тис гривень) та 2016 років (2 940 162,4 тис
гривень)1. Закони України про державний бюджет на 2016, 2017 та 2018 роки передбачають доволі схожі системи фінансування потреб ветеранів.
Однак, незважаючи на подібність структури та видатків державних бюджетів різних років на соціальне забезпечення ветеранів, є певні нюанси щодо використання коштів в 2016 та 2017 роках. З метою уникнення помилок та перенесення досвіду попередніх років на 2018 рік, громадська організація «Юридична Сотня» підготувала
порівняльний аналіз бюджетів трьох років: 2016, 2017 та 2018. Вивчення фактичного стану виконання бюджетних
програм з питань соціального захисту учасників війни України проти російської агресії дозволило побачити недоліки процесу виконання та планування бюджетних програм, оцінити результативні показники бюджетних програм
та виявити пільги, які не фінансуються та фактично стали «мертвими нормами».
Дослідження проводилось шляхом аналізу положень та додатків до законів України про державні бюджети на
2016, 2017 та 2018 років, паспортів бюджетних програм, бюджетних запитів, офіційних звітів та оцінок виконання
бюджетних програм, даних про використання бюджетних коштів, розміщених на офіційних веб-сайтах державних органів та іншої інформації з відкритих джерел.
Аналітичний звіт складається з 9 розділів, кожен з яких присвячений окремому напрямку соціального захисту,
реабілітації та адаптації учасників війни України проти російської агресії.

1
Сума обрахована шляхом доданку коштів, передбачених бюджетними програмами за КПКВК 2505040, КПКВК
2501150, КПКВК 2511120, КПКВК 250515, КПКВК 2101020, КПКВК 2501220. Не враховано фінансування інших витрат, закладених в загальних бюджетних програмах, або тих, які фінансуються не з державного бюджету
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РЕЗЮМЕ ЗВІТУ
Розділ 1. Забезпечення житлом учасників війни України проти російської агресії
У розділі проаналізовано бюджетні програми, спрямовані на забезпечення житлом учасників війни України проти російської агресії – «Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок» (КПКВК
2505140), «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей
загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи із числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення
житлових умов» (КПКВК 2511120). Проаналізовано основні нормативно-правові акти, що регулюють порядок
реалізації права на отримання житла учасниками війни України проти російської агресії. Виокремлено проблеми
по забезпеченню житлом даної категорії осіб.
Сформовано рекомендації щодо вироблення критеріїв черговості отримання житла, прогресивних та альтернативних механізмів забезпечення житлом, забезпечення належної координації органів та установ – розпорядників бюджетних коштів всіх рівнів.
Розділ 2. Соціальна та професійна адаптація учасників війни України проти російської агресії
Проаналізовано Бюджетну програму за КПКВК 2505150 «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної
та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням». Кошти на соціальну та професійну адаптацію учасників
російсько-української війни передбачені в бюджетній програмі 2505150 поряд з психологічною реабілітацією та
санаторно-курортним лікуванням.
Сформовано рекомендації щодо вдосконалення механізмів інформування учасників російсько-української
війни про можливості соціальної та професійної адаптації та важливість такого процесу, вирішення проблем професійності органів соціального захисту населення для реалізації дійсно якісної професійної та соціальної адаптації, вдосконалення якості соціальної та професійної адаптації, передбачати більший спектр професій.
Розділ 3. Психологічна реабілітація учасників війни України проти російської агресії
Проаналізовано бюджетну програму КПКВК 2505150 «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та
професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням». Зазначена програма об’єднує декілька напрямів використання бюджетних коштів. Виділено проблеми щодо неефективності використання бюджетних коштів, зокрема
через відсутність порядку проведення психологічної реабілітації; відсутність єдиного уніфікованого документа про
проведення психологічної реабілітації учасників війни України проти російської агресії з детальним порядком фінансування передбачених заходів.
Сформовано рекомендації щодо затвердження єдиного уніфікованого документа про проведення психологічної реабілітації, а також налагодження взаємодії між компетентними органами.
Розділ 4. Санаторно-курортне лікування учасників війни України проти російської агресії
У цьому розділі наведено аналіз стану виконання бюджетних програм, спрямованих на забезпечення учасників війни України проти російської агресії санаторно-курортним лікуванням. Розглянуто бюджетні програми
КПКВК 2505150 «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним
лікуванням”; КПКВК 2101080 «Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу
Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни”; КПКВК 2501470 «Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Законів України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, «Про жертви нацистських переслідувань та інвалідів».
Сформовано рекомендації щодо планування бюджетних програм, надання однакових прав в частині вибору
санаторіїв, моніторингу та звітності потреб у санаторно-курортному лікуванні, припинити виділення коштів державного бюджету на господарську діяльність окремих санаторіїв.
Розділ 5. Медична реабілітація, протезування учасників війни України проти російської агресії
У даному розділі викладено аналіз проблем медичної реабілітації учасників війни України проти російської
агресії та проаналізовано бюджетну програму, в якій передбачено фінансування на протезування учасників війни України проти російської агресії, головного розпорядника коштів – Міністерства соціальної політики України:
«Протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями
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виготовлення, які відсутні в Україні, а також регенерація для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або
кінцівок» об’єднано з бюджетною програмою «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів» КПКВК 2507030.
Бюджетні видатки, спрямовані на протезування учасників війни України проти російської агресії у 2017 та
2018 роках, передбачені у такому ж розмірі, що був затверджений паспортом програми у 2016 році.
Розділ 6. Медичне забезпечення учасників війни України проти російської агресії
У розділі розглянуто пільги у сфері медичного забезпечення учасників війни України проти російської агресії.
До таких пільг належать: (1) право на безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів; (2) безплатне зубопротезування; (3) користування
після виходу на пенсію (незалежно від часу виходу) чи в разі зміни місця роботи поліклініками та госпіталями, до
яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи; (4) право на першочергове обслуговування в аптеках
та лікувальних установах.
Також в розділі проаналізовано способи реалізації та проблеми фінансування вказаних пільг. Сформовано
рекомендації щодо забезпечення належного фінансування на реалізацію медичного блоку пільг, механізмів звітування використання бюджетних коштів.
Розділ 7. Інші пільги та соціальні гарантії, передбачені законом для учасників війни України проти
російської агресії, які не фінансуються із державного бюджету
У розділі виокремлено пільги та соціальні гарантії, передбачені законом для учасників війни України проти
російської агресії, які не фінансуються із державного бюджету, зокрема, серед яких одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і надвірних будівель, приєднання їх до інженерних
мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок
з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва; позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата
у розмірі 20 % від тарифів вартості основних та 50 % – додаткових робіт); абонементна плата за користування
телефоном встановлюється у розмірі 50 % від затверджених тарифів та інші пільги.
Сформовано рекомендації щодо фінансового забезпечення пільг, які передбачені Законом України» Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та впровадження альтернативних механізмів їх реалізації
(наприклад, через монетизацію деяких пільг).
Розділ 8. Матеріальна допомога учасникам війни України проти російської агресії
Виплата матеріальної допомоги передбачена двома бюджетними програмами за КПКВК 2501150 «Щорічна
разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам,
які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною» і за КПКВК 2501570 «Виплата матеріальної
допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби». Дані бюджетні програми проаналізовано за 2016 та 2017 роки, а також взято до уваги бюджетні запити на 2018 рік. Виокремлено проблеми, що
полягають в неузгодженості щодо розміру разової грошової допомоги до 5 травня.
Розділ 9. Одноразова грошова допомога у разі інвалідності або загибелі (смерті) учасників війни
України проти російської агресії.
Наведено аналіз бюджетних програм, якими передбачені виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку
з загибеллю, смертю, встановлення інвалідності учасників війни України проти російської агресії, зокрема КПКВК
2101020 «Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ» та КПКВК 2501700 «Надання
одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній
операції та особам, які отримали інвалідність під час участі в АТО”, КПКВК 2101020 «Забезпечення діяльності
Збройних Сил України та підготовка військ”, КПКВК 1002030 «Матеріально-технічне забезпечення Державної
прикордонної служби України, та утримання її особового складу”, КПКВК 1003020 Забезпечення виконання
завдань та функцій Національної гвардії України”, КПКВК 1001050 Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів МВС України.
Сформовано рекомендації щодо усунення недоліків неефективного планування та усунення випадків повернення коштів.
Розділ 10. Допомога громадським організаціям ветеранів
У розділі проаналізовано стан виконання бюджетної програми за КПКВК 2501220 «Фінансова підтримка
громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників
та з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні». Дана бюджетна
програма проаналізована за 2016 та 2017 роки, а також взято до уваги бюджетні запити на 2018 рік. Прослідковано позитивну динаміку змін у підході до фінансування ветеранських організацій.
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РОЗДІЛ 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЖИТЛОМ УЧАСНИКІВ ВІЙНИ
УКРАЇНИ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ
АГРЕСІЇ
Забезпечення житлом учасників війни України проти російської агресії здійснюється відповідно до Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, який передбачає низку пільг у частині забезпечення ветеранів власним житлом. Зокрема:
1) першочергове забезпечення жилою площею учасників бойових дій та учасників війни, які потребують
поліпшення житлових умов, а для інвалідів війни та членів сім’ї загиблого, які потребують поліпшення житлових
умов, – позачергове забезпечення житлом;
2) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів;
3) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і надвірних
будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних
будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва.
За даними обласних та Київської міської державних адміністрацій, станом на 1 жовтня 2016 року в черзі на
поліпшення житлових умов перебували 31 576 осіб, а 1 вересня 2017 року, за інформацією ДСВВАТОУ, кількість
таких осіб становила 37 683.
Статистика кількості осіб, які перебувають на черзі на отримання житла, вказує на суттєві проблеми із реалізацією даних пільг. Таким чином, бюджетні асигнування за напрямком забезпечення ветеранів та членів їхніх
сімей житловим приміщенням мають бути ретельно оцінені на предмет їх ефективності.
Виділення коштів на забезпечення житлом відбувається за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов”(КПКВК 2511120), яка
із 2017 року об’єднала в собі і кошти, що фінансувалися за бюджетною програмою «Забезпечення житлом осіб,
які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили
функціональні можливості нижніх кінцівок» (КПКВК 2505140).
Нижче наведений детальний аналіз використання цих коштів2 у співставних умовах.
Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або
у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок (тис. грн)

Включно КПКВК 2505140 «Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції
та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок» та КПКВК 2511120 «Субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали
участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов»
2
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У 2016 році бюджетні вищезгадані кошти в цілому були використані на 99,5 %.
За ці кошти було придбано 53 квартири для зазначеної категорії осіб та 616 сімей отримали грошову компенсацію.
Кількість осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок та яких планувалося забезпечити квартирами, становила 58 осіб.
За ці кошти було придбано 53 квартири для зазначеної категорії осіб. Загальна кількість осіб, з числа тих, що
втратили функціональні можливості кінцівок у 2016 році складала 58 осіб. Відповідно потреба була забезпечена
лише на 99%.
Невикористання бюджетних коштів пов’язане з тим, що 5 учасників відмовились від закупівлі житла і вирішили отримати грошову компенсацію за належне до отримання жиле приміщення у порядку, передбаченому
Постановою КМУ від 19 жовтня 2016 року № 7193 4
Слід також зазначити, що у жовтні 2016 року Мінсоцполітики запропонувало новий механізм використання
коштів, яким передбачено придбання житла шляхом призначення та виплати грошової компенсації за належні
для отримання жилі приміщення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року
№ 719 (далі – Постанова № 719)5. Таким чином, фактично перераховані Державним казначейством по регіонах
кошти не були повністю використані, і виплата грошової компенсації за 2016 рік продовжилась у 2017 році.
У 2017 році, за рахунок зекономлених коштів планові асигнування року (329,8 млн. гривень) було збільшено
і станом на 01.01.2018 року сума, що була фактично перерахована Державним казначейством становила 493,6
млн. гривень.
Підсумовуючи зазначене в цілому протягом 2016-2017 років 1195 сімей отримали грошову компенсацію та
придбали житло.
Згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»6, у 2018 році уряд планує виділити на бюджетну програму за КПКВК 2511120 суму, аналогічну планові цифрі 2017 року – 329,8 млн. гривень.
Відповідно до бюджетного запиту Мінсоцполітики на 2018-2020 роки за ці кошти планується виплатити 452
компенсації за житло.
Також у 2018 році за рахунок видатків Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву
планується виділити кошти на фінансування державної програми забезпечення доступним житлом, яка передбачає сплату 50% вартості придбаного житла за рахунок коштів державного бюджету та/або надання іпотечного
кредиту за кошти Держмолодьбуд або за кошти уповноваженого банку.
Тенденції та проблеми
У 2016 році на потреби забезпечення житлом ветеранів війни України проти російської агресії було виділено
близько 460 млн. гривень, що у розрахунку на одного учасника війни України проти російської агресії, який
перебував у черзі на отримання житла на кінець 2016 року, становить 14,6 тис. гривень. Натомість у 2017 році
незважаючи на виділену суму 493,6 млн. гривень, видатки у розрахунку на одного ветерана, який перебуває на
квартирному обліку (станом на 1 вересня 2017 року) – 13,09 тис. гривень.
Видатки заплановані за КПКВК 2511120 на 2018 рік аналогічні плановим видаткам за цією ж програмою у
2017 році. При цьому необхідний розмір бюджетних видатків на одну особу становить щонайменше 577 472
гривень. (станом на 1 вересня 2017 року).
Очевидно, що коштів виділяється недостатньо і темп забезпечення ветеранів, які брали участь у війні проти
російської агресії, власним житлом не сприяє зменшенню квартирної черги та не може стримати ріст кількості
осіб, які перебувають на квартирному обліку. Зокрема, у 2016 році власне помешкання чи грошову компенсацію
за нього отримали 1300 осіб з числа учасників війни України проти російської агресії і членів їхніх сімей7. У період
з 1 жовтня 2016 року до 1 вересня 2017 року кількість таких осіб зросла на 6 107 (16.21%) і становила 37 683
осіб. Навіть, якщо уявити, що число ветеранів та членів їхньої родини, які перебувають на квартирному обліку,

3
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» [Електронний ресурс]. –
 Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/719-2016-%D0%BF

Див. звіти про виконання паспортів бюджетних програм станом на 1 січня 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.msp.gov.ua/news/12582.html – Дата перегляду: 17.11.2017
4

5
Рекомендації парламентських слухань на тему: «Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної
операції, Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи", схвалені Постановою Верховної Ради України від 9
лютого 2017 року № 1843-VIII

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» [Електронний ресурс]. –
 Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2246-19
6

7
Рекомендації парламентських слухань на тему: «Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи", схвалені Постановою Верховної Ради України від
9 лютого 2017 року № 1843-VIII.
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більше не буде зростати, то з урахуванням теперішнього темпу на забезпечення всіх цих осіб власним житлом
потрібно щонайменше 30 років.
За підрахунками ДСВВУАТОУ для забезпечення всіх учасників війни України проти російської агресії, які
потребують покращення житлових умов, власним житлом необхідно 22 трильйони гривень. У той же час, на бюджетну програму за КПКВК 2511120 було виділено всього 330 млн. гривень.
Слід відмітити, що забезпечення житлом ветеранів та членів їхніх сімей відбувається не тільки за бюджетні
кошти, головним розпорядником яких є Мінсоцполітики, а й за кошти силових відомств. Наприклад, проектом
бюджету на 2018 передбачені кошти на придбання житла у структурі Міноборони (120 млн. гривень), Служби зовнішньої розвідки (10 млн. гривень), Державної прикордонної служби (200 млн. гривень), Нацгвардії (200
млн. гривень), СБУ (120 млн. гривень) і тд. Ці кошти є більшими за фінансування бюджетної програми за КПКВК
2511120 та програм Держмолодьбуду.
Вище зазначені кошти мали б сприяти забезпеченню житлом родин учасників війни проти російської агресії.
Однак, розпорошення бюджетних видатків за різними відомствами створює додаткові труднощі.
Висновки та рекомендації
1) поступовий відхід від забезпечення житлом різними відомствами та органами, створення єдиної загальнодержавної електронної бази осіб, які потребують покращення житлових умов (Мінсоцполітики, Міноборони, інші
силові відомства) (2018 рік);
2) розроблення нових критеріїв черговості отримання житла, які будуть враховувати не тільки пільговий статус особи, а й її соціальне та економічне становище; такий підхід дозволить забезпечити житлом у першу чергу
тих, хто цього найбільше потребує (Мінсоцполітики, Міноборони, інші силові відомства) (2018 рік);
3) використання прогресивних механізмів забезпечення житлом; зокрема, розширити коло осіб, які мають
право на грошову компенсацію замість житлового приміщення, що дозволить особі самостійно вибрати помешкання і буде стимулом економічної конкуренції на будівельному ринку; (Мінсоцполітики, Міноборони, інші силові
відомства) (2018 рік);
4) для категорій громадян, які можуть частково самостійно оплатити вартість житла, використовувати альтернативні механізми забезпечення житлом, наприклад, через механізми встановлені у Постанові Кабінету Міністрів
України від 11 лютого 2009 року № 140. З цією метою забезпечити належне фінансування за рахунок оптимізації
відповідних програм; (Мінсоцполітики, Міноборони, інші силові відомства) (2018 рік);
5) забезпечити належну координацію органів та установ – розпорядників бюджетних коштів всіх рівнів – з
метою своєчасного виконання державних житлових програм (Мінсоцполітики, Міноборони, інші силові відомства) (2018 рік).

10

РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНА ТА
ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ
УЧАСНИКІВ ВІЙНИ УКРАЇНИ
ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
Видатки на соціальну та професійну адаптацію учасників війни України проти російської агресії затверджуються щорічно починаючи з 2014 року Законом України про Державний бюджет на відповідний рік.
Кошти на соціальну та професійну адаптацію учасників російсько-української війни передбачені у бюджетній
програмі КПКВК 2505150 «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників
антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням» Зазначена програма об’єднує декілька напрямів використання бюджетних коштів, серед
яких:
1. Здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників війни України проти російської агресії.
2. Забезпечення психологічною реабілітацією учасників війни України проти російської агресії.
3. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким встановлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни.
21 червня 2017 р. постановою КМУ № 432 було затверджено Порядок організації соціальної та професійної
адаптації учасників антитерористичної операції. Використання коштів для реалізації даного Порядку, здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із
соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 179.
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за даною програмою є ДСВВУАТО, як відповідальний виконавець бюджетної програми, та органи соцзахисту.
Категорії осіб, на яких розраховані дані кошти це: учасники бойових дій із числа учасників російсько-української війни, інваліди війни, учасники війни. Учасники війни України проти російської агресії одночасно мають
право на соціальну та професійну адаптацію.
План заходів із соціальної та професійної адаптації формується за поданням органів нижчого рівня до Мінсоцполітики через ДУСВВАТО. Оплата послуг із здійснення таких заходів проводиться обласними та районними
органами соціального захисту населення на підставі актів наданих послуг відповідно до типових договорів.

Аналіз використання коштів на заходи з соціальної та професійної адаптації учасників
антитерористичної операції,(млн. гривень)
Відхилення плану
2016 рік
2017 рік
2018 рік
2018р. від факту
2017 р.
план факт (+;-)
%
план факт (+;-)
%
план
(+;-)
%
27,5 23,5 -4,1
85,2
32,3 28,6 -3,7 88,5
27,5
-1,0
96,4
У 2016 році з видатків, що передбачалися на здійснення заходів з соціальної та професійної адаптації учасників війни України проти російської агресії до бюджету було повернуто – 4,1 млн. гривень.
Майже на половину не виконано план щодо укладення договорів з підприємствами, установами, організаціями про надання послуг з соціальної та професійної адаптації учасників війни України проти російської агресії.
Тобто, із запланованих 900 договорів, укладено лише 468.
Згідно паспорту бюджетної програми8 запланована кількість отримувачів послуг з соціальної та професійної
адаптації з числа учасників війни України проти російської агресії становила 5 496 осіб. Витрати на одну особу
повинні були становити 5 012,6 гривень.

8
Паспорт бюджетної програми КПКВК 2505150 Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації
учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням». - [Електронний ресурс] - http://www.msp.gov.ua/news/12468.html
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Проте фактичні витрати на соціальну та професійну адаптацію однієї особи складали 4 205,5 гривень, або
менше на 807,1 гривень. При цьому кількість осіб, які скористались бюджетною програмою КПКВК 2505150
збільшилась до 5 578,0 осіб.
Зменшення середнього розміру витрат на проведення соціальної та професійної адаптації пов’язане з використанням системи електронних закупівель «ProZorro» для придбання послуг для реалізації заходів програми.
У той же час жодна область не використала 100% бюджету, виділеного за цією програмою. В середньому по
Україні рівень виконання становить 57,7 %. Для прикладу наводимо дані стосовно повернутих коштів в областях
з найбільшою кількістю учасників війни України проти російської агресії: Дніпропетровська область (64 % виконання та 0,8 млн. гривень залишок), Волинська та Миколаївська області (71 % виконання та залишки становили
відповідно 0,4 і 0,2 млн. гривень), Тернопільська область (54 % та 0,2 млн. гривень.), Одеська область (48% та
0,4 млн. грн.) та м. Київ (21% використання коштів та 0,8 млн. гривень. залишок невикористаних коштів).
Практично аналогічна ситуація склалася й у 2017 році виконання за напрямком становило 28,6 млн. гривень, або 88,5 % до планових показників.
Відповідно і кількість підприємств, установ, організацій з якими укладено договори про надання послуг з
соціальної та професійної адаптації учасників війни України проти російської агресії – 613, що на 20 підприємств
менше ніж передбачалося відповідно до паспорту програми.
Кількість осіб з числа учасників війни України проти російської агресії, які отримали послуги з соціальної та
професійної адаптації – 5 914 проти планових 6 020.
Середні витрати на проведення соціальної та професійної адаптації одного учасника війни України проти
російської агресії становили – 4 834,2 гривень проти запланованих 5 366,8 гривень.
Однак частка осіб з числа учасників війни України проти російської агресії, що отримали соціальну та професійну адаптацію, у загальній кількості осіб, які звернулися за отриманням таких послуг становила – 100 %.
У 2018 році, відповідно до бюджетного запиту по цій програмі, на здійснення заходів з соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції передбачено – 27,5 млн. гривень.
Кількість підприємств, установ, організацій з якими планується укласти відповідні договори – 657.
Кількість осіб з числа учасників війни України проти російської агресії, які отримали послуги з соціальної та
професійної адаптації на 2018 заплановано – 4 797 осіб, що на 1 117 осіб менше ніж отримало відповідні послуги у 2017 році.
Середні витрати на проведення соціальної та професійної адаптації одного учасника війни України проти
російської агресії у 2018 році плануються у сумі 5 742,5 гривень.
Першочерговим завданням щодо створення ефективного механізму реалізації державної політики з питань
соціальної, професійної адаптації учасників війни України проти російської агресії передбачалось розширення спектру напрямів професійної підготовки/перепідготовки учасників війни України проти російської агресії з
метою підвищення їх конкурентоспроможності на відкритому ринку праці та подальшої зайнятості, здійснення
моніторингу та аналітичного супроводу діяльності органів соціального захисту населення з питань соціальної,
професійної адаптації учасників війни України проти російської агресії, забезпечення їх тісної співпраці з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, обласними, міськими, районними і міськ(районними) центрами
зайнятості та іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, що мають
право в установленому законодавством порядку на здійснення заходів соціальної та професійної адаптації.
Як бачимо з вищенаведеної інформації, у 2016 році не було використано кошти на професійну та соціальну
адаптацію. Зі звітів про виконання бюджетних програм можна зробити висновок, що це пов’язано із слабкою
інформаційно-роз’яснювальною роботою на регіональному і місцевому рівні, неготовністю фахівців органів соціального захисту населення державних адміністрацій до такої роботи, несвоєчасне проведенням конкурсних
торгів на закупівлю освітніх послуг окремими органами соціального захисту населення, відсутність або недостатньою кількістю конкурсних пропозицій.
Тим не менше, у 2017 році недоліки не були усунені.
Окрім того, слід зазначити, що й у 2018 році станом на березень не затверджено паспорт бюджетної програми, а тому видатки по ній не можуть здійснюватися.
Висновки та рекомендації
- вдосконалити механізм інформування учасників російсько-української війни про можливості соціальної та
професійної адаптації та важливість такого процесу.
- вирішити проблему професійності органів соціального захисту населення для реалізації дійсно якісної професійної та соціальної адаптації.
- вдосконалити якість соціальної та професійної адаптації, передбачати більший спектр професій.
- переглянути розмір витрат на одну особу вартості послуг якісної адаптації, і чи відповідають такі ціни ринковим за якісну адаптацію учасників війни України проти російської агресії.
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РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГІЧНА
РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ
ВІЙНИ УКРАЇНИ ПРОТИ
РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
Значна частина учасників війни України проти російської агресії, які повертаються з районів проведення
антитерористичної операції мають не лише фізичні, але й психологічні розлади, що потребують швидкого реагування. За даними Міністерства оборони України станом на квітень 2017 року на обліку в управліннях соціального
захисту в областях перебуває 149 862 звільнених військових, з них 43 525 потребують психологічної реабілітації. За інформацією МОЗ, психологічної реабілітації потребують 77 % учасників війни України проти російської
агресії.9

9
Рекомендації парламентських слухань на тему: «Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи», схвалені Постановою Верховної Ради України від
9 лютого 2017 року № 1843-VIII
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Фінансування заходів психологічної реабілітації учасників війни України проти російської агресії здійснюється, як один із напрямів бюджетної програми КПКВК 2505150 «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної
та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням».
Бюджетна програма за КПКВК 2505150 охоплює всіх учасників війни України проти російської агресії,
яким встановлено статуси: учасник бойових дій, інвалід війни, учасник війни. З моменту отримання відповідного
статусу ветеран набуває право на безкоштовну послугу з психологічної реабілітації.
Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №497 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції» (далі – Постанова №497) визначено, що головним розпорядником бюджетних
коштів за цією бюджетно програмою є Мінсоцполітики, а розпорядниками нижчого рівня є ДСУВВАТОУ, а також
регіональні та районні органи соціального захисту населення (далі також – органи соцзахисту). Також структурним підрозділам з питань соціального захисту населення надано повноваження щодо укладення договорів
про надання послуг із психологічної реабілітації з суб’єктом надання послуг, якого обрав учасник війни України
проти російської агресії.

Аналіз використання коштів на заходи із психологічної реабілітації учасників
антитерористичної операції
(млн. гривень)

2016 рік

2017 рік

план

факт

(+;-)

%

45,3

36,4

-8,9

80,4

план(зі
змінами)
3,7

2018 рік

Відхилення плану
2018р. від факту
2017 р.

факт

(+;-)

%

план

(+;-)

%

2,4

-1,3

64,9

21,9

19,5

912,5

Програмою КПКВК 2505150 в частині психологічної реабілітації у 2016 році було виділено 36,4 млн. гривень, що становить 80,4% до планових призначень. Послуги з психологічної реабілітації були надані 6 872
особам, що на 1 329 осіб (або на 24%) більше за кількість отримувачів послуг, передбачених паспортом цієї
бюджетної програми. Таке збільшення пояснюється зменшенням середньої вартості послуг на проведення психологічної реабілітації на одну особу, у зв’язку із проведенням відкритих торгів за системою електронних закупівель «ProZorro».
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Зменшення вартості послуг з психологічної реабілітації на 15% дозволило збільшити кількість осіб, які змогли
скористатись послугами та заощадило бюджетні кошти.
У 2017 році фінансування витрат на психологічну реабілітацію учасників війни України проти російської
агресії виконано на 64,9 % до плану року (зі змінами). Загальна сума коштів, які були виділені з державного
бюджету на забезпечення заходів психологічної реабілітації становила 2,4 млн. гривень, що у 15 разі менше ніж
сума 2016 року.
За звітами структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій у 2017 році до реабілітаційних установ направлено 572 учасника війни України проти російської агресії, з них 450 осіб пройшли
психологічну реабілітацію. Це 69,9 % від кількості, яка передбачалась паспортом бюджетної програми.

Забезпечення учасників АТО психологічною реабілітацією у 2016-2017 роках
(осіб.)
2016 рік

план
5543,0

факт
6872,0

(+;-)
1329,0

2017 рік

%
124,0

план
644,0

факт
450,0

(+;-)
-194,0

%
69,9

Імовірно така низька кількість звернень зумовлена прийняттям у липні 2017 року Порядку використання
коштів для здійснення заходів з психологічної реабілітації10, відповідно до якого структурні підрозділи з питань
соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій були наділені повноваженнями щодо укладення договорів про надання послуг з реабілітації із тією реабілітаційною установою, яку обрав учасник війни
України проти російської агресії. Оскільки новий підхід вимагав ініціативу з боку отримувачів послуг, а інформаційно-роз’яснювальних робіт щодо того де і як можна знайти надавачів послуг з психологічної реабілітації не
проводилось, відповідно, попит на послугу знизився. Крім того, порядок використання коштів на психологічну
реабілітацію не передбачав можливості сімейної терапії, а зводився фактично до додаткових двох тижнів перебування в санаторії з обов’язковою вимогою відвідувати психолога.
Допомога учасникам війни України проти російської агресії, що надається центрами соціально-психологічної
реабілітації населення.
10
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №497 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної
операції»
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Аналіз використання коштів на заходи із надання соціальної та психологічної допомоги
центрами соціально-психологічної реабілітації населення учасникам антитерористичної
операції
(млн. гривень)
2016 рік

2017 рік

2018 рік

Відхилення плану
2018 р. від факту
2017 р.

план

факт

(+;-)

%

план

факт

(+;-)

%

план

(+;-)

%

5,8

5,8

0,0

100,0

7,6

7,6

0,0

100,0

9,0

1,4

118,4

При стовідсотковому використанню коштів передбачених на заходи із надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення учасникам антитерористичної операції у
2016-2017 роках кількість отримувачів соціальної та психологічної допомоги у відповідних центрах у 2016 році
була більшою за планові показники на 812 осіб, у 2017 році відповідно на 10 403 особи.
Крім того, за цим напрямком передбачено компенсацію вартості проїзду до реабілітаційних установ. Наприклад у 2017 році паспортом бюджетної програми було затверджено у розрахунку 658,2 гривень на одну
особу11. Фактичний стан виконання відшкодування вартості проїзду становив 243 гривні на 1 особу. Проте, у
зв’язку із обмеженістю в часі для виплати такої компенсації (90 днів з моменту проходження реабілітації за заявою особи, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року №528) компенсацію вартості
проїзду змогли отримати лише 309 осіб, тоді як планувалося надати таку компенсацію 1 186 особам.
У звіті про виконання бюджетної програми надаються такі обґрунтування залишку коштів та низької кількості
звернень за психологічною допомогою:
- невиконання окремими реабілітаційними установами укладених договорів через незадовільне направлення учасників війни України проти російської агресії органами соцзахисту. Пояснення терміну «незадовільне направлення» в звіті про виконання програми відсутнє.
- відсутність достатньої кількості фахівців в сфері психологічної реабілітації, які мають відповідний фах і досвід
роботи з наслідками психологічної травматизації. Відповідно низький рівень довіри до надавачів послуг з боку
потенційних отримувачів.
- відмова ДСУСВВУАТО від оплати послуг, якість яких не відповідала вимогам документації конкурсних торгів
та умовам укладених договорів за результатами проведених перевірок.
У 2018 році за напрямками психологічна реабілітація та надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення учасникам антитерористичної операції, відповідно до бюджетного запиту, передбачено 21,9 млн. гривень та 9,0 млн. гривень. відповідно.
В бюджетному запиті зазначається, що кошти виділяються для забезпечення психологічними послугами 3
468 осіб, а послугами центрів соціально-психологічної реабілітації населення скористаються 60 020 осіб з числа учасників антитерористичної операції та інших категорій. Планується сума бюджетних видатків в розрахунку
на одну особу для забезпечення психологічними послугами складатиме 6095,7 гривень, а послугами у центрах
соціально-психологічної реабілітації населення у розрахунку на одну особу 150,3 гривні.
Компенсацію вартості проїзду до реабілітаційних установ планується надати 1 101 особі в сумі у розрахунку
на одну особу 704,1 гривні.
Зростання контингенту отримувачів послуг на проведення психологічної реабілітації може бути пов’язане з
тим, що 27 грудня 2017 року Кабінет Міністрів України Постановою №1057 затвердив Порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції. Цей документ передбачає можливість членам сімей
учасників війни України проти російської агресії також отримувати послуги з психологічної реабілітації. За таких
обставин може не вистачити коштів передбачених на заходи психологічної реабілітації.
Водночас зазначаємо, що станом на березень 2018 року не затверджено паспорт бюджетної програми
КПКВК 2505150, а тому видатки за нею не можуть здійснюватися.
Дані згідно Паспорту бюджетної програми «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації
учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням» [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://docs.google.com/document/d/18x27RqAcaSTmtlQZNrA
eCow5xItztjVvUH_KB7M65Uk/edit
11
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Тенденції та проблеми
Простежується тенденція до зменшення кількості коштів, передбачених на фінансування заходів з психологічної реабілітації. Кількість осіб, які звертаються за психологічною реабілітацію суттєво зменшилась у 2017,
порівнюючи з 2016 роком. Імовірно, це пов’язано зі зміною порядку виділення коштів та вибору реабілітаційних
закладів. У зв’язку із затвердженням 27 грудня 2017 року «Порядку психологічної реабілітації учасників АТО»
в 2018 році кількість бажаючих пройти психологічну реабілітацію виросте, з огляду на те, що така можливість
розповсюджуватиметься і на членів сімей. Популярність послуги буде залежати і від рівня інформаційного забезпечення та можливості отримання консультацій щодо фахівців і закладів, які надають послуги психологічної
реабілітації. Проте до затвердження паспорту бюджетної програми у 2018 році залишиться невідомою сума, яка
за програмою КПКВК 2505150 виділятиметься саме на заходи психологічної реабілітації.
Також є проблема із обліком кількості осіб, які потребують психологічної реабілітації в різних відомствах. За
даними Міністерства оборони 90% учасників війни України проти російської агресії потребують психологічної
реабілітації12, в той час як Міністерство охорони здоров’я наводить дані про 77%13.
Рекомендації
––розробити механізм обліку та ведення статистичних даних щодо кількості осіб, які потребують психологічної реабілітації. Мінсоцполітики, МОЗ, Міноборони (2018 рік);
––провести інформаційні кампанії з метою роз’яснення можливості та необхідності проходження психологічної реабілітації учасниками війни України проти російської агресії. Мінсоцполітики, МОЗ, Міноборони
(2018 рік).розробити механізм обліку та ведення статистичних даних щодо кількості осіб, які поребують психологічної реаблітітації. Мінсоцполітики, МОЗ, Міноборони, (2018 рік);

12
90% демобілізованих бійців АТО потребують психологічної реабілітації - [Електронний ресурс] - Режим доступу:
https://gazeta.ua/articles/donbas/_90-demobilizovanih-bijciv-ato-potrebuyut-psihologichnoyi-reabilitaciyi/793514

Рекомендації парламентських слухань на тему: «Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної
операції, Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи", схвалені Постановою Верховної Ради України від 9
лютого 2017 року № 1843-VIII
13
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РОЗДІЛ 4.САНАТОРНО
КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ
УЧАСНИКІВ ВІЙНИ УКРАЇНИ
ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
Право на безоплатне санаторно-курортне лікування учасників війни України проти російської агресії закріплено у ст. 4 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», ст. 12-16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», п. 3 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей». Так само, фрагментованою є система бюджетного забезпечення передбачених законодавством пільг. Кошти на санаторно-курортне лікування закладені в таких бюджетних програмах:
- КПКВК 2505150 «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням» (далі – КПКВК 2505150) – за цією програмою отримати санаторно-курортне лікування можуть
виключно ветерани війни України проти російської агресії, які мають статус учасника бойових дій або інваліда
війни відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Порядок використання бюджетних коштів за цією
програмою визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 200 (далі – Постанова № 200);
- бюджетні програми силових відомств (наприклад, КПКВК 2101080 «Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей,
ветеранів війни» – далі КПКВК 2101080) – за цими програмами путівки в санаторій можуть отримати учасники
бойових дій, інваліди війни, учасники війни та члени сім’ї загиблого (незалежно від того, за участь у якому конфлікті надано пільговий статус), які або проходять військову службу, або отримують пенсію відповідно до Закону
України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Порядок використання коштів встановлено Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року № 446 (далі – Постанова № 446);
- КПКВК 2501470 «Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань
та інвалідів» (далі – КПКВК 2501470) – за цією програмою отримати путівку можуть ветерани війни України проти
російської агресії та члени сім’ї загиблого, які не підпадають під категорії, описані вище, а також інваліди війни
та інші особи, які отримали пільговий статус згідно із Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань». Порядок використання коштів встановлено Постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 187 (далі – Постанова № 187).
За даними ДСВВУАТОУ, станом на 28 березня 2016 року санаторно-курортного лікування потребували 8
207 учасників війни України проти російської агресії.14 На жаль, офіційні звіти про використання бюджетних коштів та інша інформація, розміщена на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики чи ДСВВУАТОУ, не дозволяє виявити
чи всі ветерани війни з РФ, які потребують санаторно-курортного лікування, були забезпечені цією послугою.
Тільки звіти за результатами виконання бюджетної програми за КПКВК 2505150 містять інформацію про
кількість ветеранів війни України проти російської агресії. Інші звіти, у тому числі про виконання відповідних бюджетних програм силових відомств, не містять необхідної інформації.
Далі пропонується аналіз використання коштів за кожною бюджетною програмою за роками.
2017 рік

Оперативна інформація щодо потреби у санаторно-курортному лікуванні учасників антитерористичної операції станом на 28.03.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dsvv.gov.ua/vidpovidi/sanatorno-kurortne-likuvannya/
operatyvna-informatsiya-schodo-potreby-u-sanatorno-kurortnomu-likuvanni-uchasnykiv-antyterorystychnoji-operatsiji-stanomna-10-03-2016.html – Дата перегляду: 27.11.2017
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КПКВК

2016 рік

Назва

план факт (+;-)

Відхилення
плану
2018р.
2018 рік
від факту
2017 р.

2017 рік
%

план

факт

(+;-)

%

план

(+;-)

%

Санаторно-курортне
лікування ветеранів
війни, осіб, на
яких поширюється
чинність законів
України «Про
2501470 статус ветеранів
війни, гарантії
їх соціального
захисту», «Про
жертви нацистських
переслідувань» та
інвалідів

106,5 110,9

4,4 104,1 136,6 142,0

5,4

103,9

167,5

25,5

117,9

напрям Забезпечення санаторно-курортним лікуванням
осіб, які постраждали під час проведен2501550
ня антитерористичної операції та яким
встановлено статус
учасника бойових
дій чи інваліда війни

22,1

-1,0

48,7

-0,9

98,2

51,3

2,6

105,3

128,6 132,0 3,4 102,6 186,2 190,7

4,5

102,4

218,8

28,1

114,7

Разом

21,1

95,5

49,6

У 2016 році фактичні видатки за напрямом санаторно-курортне лікування осіб, які постраждали під час
проведення антитерористичної операції та яким встановлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни, що
фінансується за бюджетною програмою КПКВК 2505150 склали 21,1 млн. гривень, або 95,5 % до планових призначень. Завдяки цим коштам було забезпечено санаторно-курортними путівками 4 181 осіб.
За даними Мінсоцполітики, невикористання 1 млн. гривень пов’язано із неефективною роботою органів соціального захисту населення. При цьому на кінець 2016 року 15 588 осіб перебували у черзі за путівками до
закладів санаторно-курортного лікування15.
Таким чином, органи соцзахисту Київської, Волинської, Вінницької областей, які, не забезпечивши санаторно-курортним лікуванням ветеранів своєї області, повернули нерозподілені путівки вже після дати можливого заїзду, що унеможливило передачу таких путівок іншим особам. Зокрема, соцзахист Київської області, визначивши
потребу у 28 додаткових путівках, повернув ті 4 додаткові путівки, які були виділені на цей запит, не використавши навіть їх. Волинська, Закарпатська, Одеська, Сумська та Чернігівська області взагалі не визначили додаткову
потребу в санаторно-курортному лікуванні при закупівлі путівок на листопад-грудень 2016 року.
Бюджетна програма КПКВК 2501470 спрямована на забезпечення санаторно-курортним лікуванням не тільки учасників війни України проти російської агресії, а й інші категорії населення.
За цією програмою фінансуються і видаються путівки до чотирьох санаторіїв: спеціалізований Трускавецький
санаторій «Батьківщина», спеціалізований Одеський санаторій «Салют”, спеціалізований Миргородський санаторій «Слава», спеціалізований клінічний санаторій «Перемога».
Виконання за бюджетною програмою КПКВК 2501470, з урахуванням надходжень по спеціальному фонду
державного бюджету, склало 110,9 млн. гривень з яких 108,9 млн. гривень. було витрачено на санаторно-курортне лікування, а решта (2,0 млн. гривень) на ремонтні роботи, придбання обладнання і погашення кредиторської заборгованості.

15
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Загалом, за цією програмою було закуплено 19 010 путівок середньою вартістю 5 730 гривень. Втім, у звіті
про використання бюджетних коштів не наводиться інформації скільки із цього числа було надано путівок саме
учасникам війни України проти російської агресії.
У 2017 році виконання напрямку санаторно-курортне лікування бюджетної програми КПКВК 2505150 становило 98,2 % до планових показників, за рахунок цих коштів 7 893 особи було забезпечено санаторно-курортним лікуванням, що становить 48% від загальної кількості ветеранів війни України проти російської агресії, яка
перебувала на черзі за путівками до санаторіїв.
Фактично на черзі за путівками до закладів санаторно-курортного лікування перебувало 16 438 осіб, що
вимагало, беручи до розрахунку планову середню вартість путівки – 6 300 гривень, збільшення коштів до 103,6
млн. гривень, тобто більш як удвічі проти запланованої суми.
Найнижчий показник виконання бюджетної програми КПКВК 2505150 у Луганській, Закарпатській та Вінницькій областях, де відсоток виконання становить 35,6, 40,7 і 41,5 відповідно. Найкращий показник виконання
у Львівській області – 79,9%, що майже на 30% вище за середньоукраїнський показник.
Враховуючи вищезазначене рівень ефективності даного напряму бюджетної програми КПКВК 2505150 у
2017 році можна оцінити як низький.
Міністерство соціальної політики пояснює такі темпи витрачання коштів регіонами зміною Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками.16 Згідно нових правил особа самостійно обирає санаторій, а держава вже компенсує вартість путівки по закінченню санаторно-курортного лікування. Останні нормативно-правові акти для імплементації
цього порядку набули чинності у червні 2017 року.
У 2017 році, як і у попередньому році, за бюджетною програмою КПКВК2501470 фінансування передбачалося виключно на чотири спеціалізовані санаторії, а особі, яка звертається за санаторно-курортним лікуванням,
видається путівка у заздалегідь визначений заклад. Законодавчі зміни, які надали можливість самостійно обирати
санаторно-курортний заклад не стосувалися цієї програми.
Загалом було використано майже 142,0 млн. гривень, забезпечено санаторно-курортним лікуванням 19
630 осіб. Як і у звітних документах 2016 року, кількість ветеранів російського-української війни, членів сімей загиблих, які оздоровилися за цією програмою, окремо не вказано.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» система бюджетування санаторно-курортного забезпечення не зазнає суттєвих змін.
На санаторно-курортне лікування за бюджетною програмою за КПКВК 2505150 планується виділити 51,3
млн. гривень, що всього на 5,3 % більше ніж було заплановано на цю мету у попередньому році. За ці кошти
планується оздоровити 6 777 ветеранів війни України проти російської агресії, що більш ніж вдвічі менше потреби
(як зазначено вище, кількість ветеранів, що потребують санаторно-курортного лікування, станом на кінець жовтня
2017 року 16 438 осіб).
Згідно з паспортом бюджетної програми КПКВК 2501470 за рахунок загального та спеціального фонду
державного бюджету передбачається використати 167,5 млн. гривень, що на 25,5 млн. гривень більше за показники 2017 року, однак за ці кошти планується реалізувати лише 16 922 путівки, що на 2 708 путівок менше за
фактичні показники попереднього року. Це при тому, що за даними цього паспорту кількість осіб, що потребують
санаторно-курортного лікування та оздоровлення у санаторіях, підпорядкованих Мінсоцполітики, на 2018 рік
становить 47 946 осіб.
Тенденції та проблеми
Система фінансування санаторно-курортного лікування складається з трьох елементів – 1) частина бюджетної програми КПКВК 2505150, яка відповідає виключно за учасників бойових дій та інвалідів війни з числа учасників відсічі російської збройної агресії; 2) низка програм відповідають за ветеранів війни з РФ, які проходять
службу чи отримують військову пенсію (бюджетні програми силових відомств); 3) бюджетна програма за КПКВК
2501470 фінансує видатки на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни і членів сім’ї загиблих, на яких не розповсюджуються КПКВК 2505150 та відомчі бюджетні програми.
Така розгалужена система не дозволяє оцінити рівень забезпечення санаторно-курортним лікуванням всіх
учасників війни України проти російської агресії та членів їхніх сімей й ускладнює обрахунок потреби у цій послузі.
Слід також зазначити, що Порядок використання коштів за вище вказаними бюджетними програмами різний,
а саме: Постанова № 200, яка встановлює порядок використання коштів за КПКВК 2505150, дозволяє особам

1 березня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 110 «Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2006 року № 187 і від 31 березня 2015 року № 200».
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самостійно обрати санаторій, тоді як інші бюджетні програми такої можливості набувачам санаторно-курортних
путівок не передбачають.
Така ситуація прямо суперечить статті 24 Конституції України, адже право обирати санаторій обмежується
не на підставі закону, а виключно у зв’язку з системою бюджетного фінансування та порядком використання
бюджетних коштів.
Крім того, частина коштів бюджетної програми за КПКВК 2501470 витрачається на видатки, які пов’язані
із господарською діяльністю санаторіїв, а не безпосередньо із санаторно-курортним лікуванням осіб. Це суперечить меті програми, яка сформульована таким чином: Забезпечення кваліфікованого санаторно-курортного
лікування і реабілітації ветеранів війни, осіб на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та осіб з інвалідністю.17 Кошти,
які виділяються з державного бюджету на господарську діяльність, могли б бути використані на забезпечення
путівками більшої кількості осіб.
При виконанні бюджетних програм регіональними органами соціального захисту населення виникають проблеми з використанням коштів та визначенням реальних потреб у путівках до санаторно-лікувальних закладів. В
результаті, кожного року до державного бюджету повертається від 20 до 40 % запланованих коштів. При цьому
черга на путівки не зникає, а рівень забезпеченості потреби залишається в межах 21%.
Якщо оцінювати кількість виділених коштів у розрахунку на одного ветерана, який потребував санаторно-курортного лікування у відповідному році, то це можливо зробити тільки щодо бюджетної програми КПКВК
2505150, адже тільки за цією програмою 100% фінансування виділяється на учасників російсько-української
війни. При цьому коштів, які виділяються у розрахунку на одного ветерана недостатньо, адже путівка в санаторій
коштує щонайменше вдвічі дорожче (у 2017 р. виділено коштів на одного ветерана 2 962 гривень, планова середня вартість путівки 6 300 гривень).18
Для повного задоволення потреби в санаторно-курортному лікуванні учасників війни України проти російської агресії необхідно 116 474,4 тис. гривень19. Це при середній вартості путівки 6300 гривень та з огляду на те,
що за послугою звертається приблизно 2000 осіб на рік.
Рекомендації
Для покращення системи санаторно-курортного лікування учасників війни України проти російської агресії
рекомендуємо:
- забезпечувати санаторно-курортне лікування учасників війни України проти російської агресії (принаймні
тих, які звільнені з військової служби) та членів сімей загиблих в межах єдиної бюджетної програми одного відомства;
- надати однакові права особам, які проходять санаторно-курортне лікування, зокрема у частині права обирати санаторій щодо вибору санаторно-курортного закладу;
- забезпечити належний рівень моніторингу та звітності щодо потреб у санаторно-курортному лікуванні та
кількості осіб, які отримали таке лікування;
- налагодити належний рівень взаємодії між Мінсоцполітики, ДСВВУАТОУ та регіональними органами соцзахисту у частині підконтрольності та моніторингу виконання бюджетної програми з санаторно-курортного лікування;
- витрачати бюджетні кошти виключно на забезпечення ветеранів санаторно-курортним лікуванням, а саме
на виплату грошової компенсації санаторіям за оздоровлення осіб, які пройшли лікування; припинити виділення коштів державного бюджету на господарську діяльність окремих санаторіїв. У цьому контексті, вважаємо за
доцільне орієнтуватися на досвід медичної реформи, яка передбачає, що фінансування отримуватимуть лікарні
за конкретні надані послуги конкретним пацієнтам; кошти, акумульовані таким чином, лікарні на власний розсуд
витрачають на свої господарські видатки.

Дані згідно Паспорту бюджетної програми «Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких
поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та інвалідів» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.msp.gov.ua/
news/12468.html
18
Вартість путівок [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sonyachnezakarpattya.com/tours-of-thesanatorium/
19
Розрахунки зроблено з урахуванням кількості осіб, які зараз перебувають на черзі за путівкою на санаторно-курортне лікування (16 488) + 2000 осіб, які можуть звернутися за путівкою протягом 2018 року та з
розрахунку, що одна путівка коштує 6300 гривень.
17
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РОЗДІЛ 5. МЕДИЧНА
РЕАБІЛІТАЦІЯ, ПРОТЕЗУВАННЯ
УЧАСНИКІВ ВІЙНИ УКРАЇНИ
ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
Окрема бюджетна програма для забезпечення медичної реабілітації та протезування учасників війни України проти російської агресії відсутня.
Учасники війни України проти російської агресії мають право на першочергове протезування, незалежно від
встановлення їм групи інвалідності на підставі рішень військово-лікарських комісій (ВЛК). При цьому, якщо технології виготовлення необхідних протезів чи ортезів відсутні в Україні держава сплачує учасникам війни України
проти російської агресії протезування/ортезування за кордоном, включно з витратами на проїзд, проживання,
харчування та супровід (у разі потреби). Крім того, Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014
року № 518 передбачає оплату витрат на заміну куксоприймача та оплату післягарантійного ремонту протезного виробу; безоплатне забезпечення лікувально-тренувальним протезом у разі необхідності, виготовленим
вітчизняним виробником, на строк необхідний для формування кукси (1-12 міс.). Кошти на ці витрати закладені у
відповідній бюджетній програмі.
Головним розпорядником коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетними програмами, пов’язаними із протезуванням є Мінсоцполітики.
У цьому розділі наводиться аналіз бюджетної програми за КПКВК 2505040 «Протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні
в Україні, а також регенерація для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції
та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок» (далі – КПКВК
2505040) та бюджетної програми за КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів» (далі – КПКВК 2507030), які у Законі України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» було
об’єднано в одну бюджетну програму КПКВК 2507030.
Рішенню про об’єднання цих програм передував низький рівень використання коштів за бюджетною програмою КПКВК 2505040 у 2016 році. Так із запланованих на початок року 150,0 млн. гривень фактично на кінець
року було використано за загальним фондом бюджету 37,1 млн. гривень. Це при тому, що протягом року розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 27.09.2016р.№ 693-р та від 07.12. 2016 року № 942-р20 двічі обсяг
коштів за цією бюджетною програмою зменшувався.
Таке скорочення видатків на протезування до 43515,5 тис. гривень у 2016 році було зумовлено тим, що
особи, які потребували коштів на протезування не були готові з медичних причин до процесу виготовлення та
встановлення протезів. Крім того, фактичний розмір середньої вартості протезування (ортезування) був на 188,7
тис. гривень менший від передбаченої вартості паспортом бюджетної програми. (Паспортом бюджетної програми встановлено середню вартість протезування (ортезування) у розмірі 1512,5 тис. гривень, тоді як фактично
середня вартість становила 1323,8 тис. гривень.)

20
Постанова Кабінету Міністрів від 7 вересня 2011 р. № 942 «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року».
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Зменшення середньої вартості протезування (ортезування) однієї кінцівки пояснюється здійсненням протезування осіб за новітніми технологіями в Україні, вартість якого менша порівняно із закордонним протезуванням.
Протезування учасників війни України проти російської агресії в Україні також здійснюється за бюджетною
програмою за КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів». Програма
є загальною для усіх категорій осіб з інвалідністю. Виконання бюджетної програми у 2016 році за загальним
фондом становило 1 163,0 млн. гривень. Видатки за програмою спрямовуються на протезування осіб з інвалідністю, забезпечення технічними засобами реабілітації, санаторно-курортне лікування, забезпечення автомобілем,
навчання водінню, тощо.
Окремої вибірки щодо суми коштів, передбаченої на протезування (ортезування) учасників війни України
проти російської агресії не ведеться, оскільки фінансування передбачене в межах загальної бюджетної програми
за КПКВК 2507030.
З 2017 році відповідно до паспорту бюджетної програми КПКВК 2507030 здійснення заходів щодо забезпечення протезуванням та ортезуванням за кордоном було одним з напрямів цієї бюджетної програми.

Аналіз
використання коштів на заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації
інвалідів, в тому числі на протезування за кордоном учасників АТО
(млн. гривень)
2017 рік (зі змінами)
Всього за програмою
в тому числі:
протезування (ортезування)
за кордоном учасників АТО

2018 рік

відхилення від
2017 року

план
1 778,0

факт
1 776,0

(+;-)
-2,0

%
99,9

план
1 333,4

(+;-)
-442,6

%
75,1

19,3

18,9

-0,4

97,7

43,0

24,1

227,7

За загальним фондом державного бюджету 2017 році програму виконано на 99,9 % до річного плану. При
цьому видатки на протезування за кордоном становили за загальним фондом 18,9 млн. гривень або 97,7 % до
планових призначень.
За рахунок цих коштів було забезпечено технічними та засобами протезування учасників антитерористичної
операції 337 осіб, і ще 35 осіб з числа тих учасників антитерористичної операції які втратили функціональні можливості кінцівок було забезпечено засобами протезування та ортезування підвищеної складності.
У поточному році в рамках бюджетної програми КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів» на протезування за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні
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в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її
проведення планується виділити майже 43,0 млн. гривень із загального фонду державного бюджету, що на 24,1
млн. гривень більше ніж було використано за минулий рік на цю мету. Відповідно до паспорту бюджетної програми КПКВК 2507030 загалом на черзі на протезування перебуває 445 учасників антитерористичної операції, з
них планується забезпечити 337 осіб, а з числа учасників антитерористичної операції які втратили функціональні
можливості кінцівок буде забезпечено засобами протезування та ортезування підвищеної складності 35 осіб за
рахунок коштів загального фонду та 56 за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету.
Середня вартість протезування (ортезування) однієї кінцівки учасника війни України проти російської агресії
у 2018 році за паспортом програми становить 1 658,4 тис. гривень. Крім того, бюджетом передбачається фінансування на проїзд, проживання та харчування одного учасника війни України проти російської агресії і супроводжуючої особи за кордоном – 189,0 тис. гривень.
Бюджетною програмою прогнозується забезпечення цього напряму на 100%.

Хоча відповідно до інформації щодо моніторингу потреб учасників війни України проти російської агресії у
забезпеченні протезуванням (ортезуванням) на черзі перебуває 153 особи, які все ще потребують такої допомоги.21
Тенденції та проблеми
1. У жовтні 2017 року кількість осіб, які потребують протезування та ортезування становила 153 особи. З
огляду на обсяг ресурсів, виділених на програму за КПКВК 2507030 усіх, хто наразі перебуває на черзі,
буде забезпечено у 2018 році.
2. Регенерація. Хоча у березні 2016 року були внесені зміни, які дозволили використання коштів для регенерації (нарощування) втрачених кінцівок, даною можливістю учасники війни України проти російської
агресії скористатися так і не змогли. Причиною стало скорочення видатків з бюджету на програму КПКВК
2505040, відсутність політичної волі для прийняття порядку використання коштів на регенераційні процедури та подальше перейменування програми з усуненням згадки про можливості регенерації.
3. Медична реабілітація. Відсутній комплексний підхід, як до системи медичної та фізичної реабілітації, так і
до фінансування відповідних заходів. Окремі заходи медичної реабілітації фінансуються в межах загальної
медичної субвенції на місця. При цьому в кожній області простежується різний рівень та підходи до медичної
реабілітації.
Рекомендації
1. Створити прозорий автоматизований механізм обліку потреб протезування/ортезування. Зокрема,
включити відповідні розділи у державному реєстрі учасників АТО, який веде ДСУСВВУАТО, передбачити
електронну чергу. Виконавець: ДСУСВВУАТО (2018 рік).
2. Опрацювати можливість використання коштів для регенерації (нарощування) кінцівок. Виконавець:
МОЗ, Мінсоц, Мінфін (2018 рік).
3. Розробити та затвердити положення про медичну та фізичну реабілітацію. Провести розрахунки щодо
видатків необхідних для забезпечення заходів та визначити альтернативні державному бюджету джерела
фінансового забезпечення заходів. Виконавець: МОЗ, МЕРТ, Мінфін (2018 рік).
21
Інформація щодо моніторингу учасників АТО, які потребують або забезпечені технічними та іншими засобами реабілітації, у тому числі протезуванням (ортезуванням) станом на 27.10.2017. [Електронний ресурс], Режим доступу: http://dsvv.
gov.ua/dostup-do-publichnoji-informatsiji/informatsiya-schodo-monitorynhu-uchasnykiv-ato-yaki-potrebuyut-abo-zabezpechenitehnichnymy-ta-inshymy-zasobamy-reabilitatsiji-u-tomu-chysli-protezuvannyam-ortezuvannyam-stanom-na-27-10-2017.html
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РОЗДІЛ 6. МЕДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ
ВІЙНИ УКРАЇНИ ПРОТИ
РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
Законодавство України передбачає низку пільг у сфері охорони здоров’я, які покликані забезпечити належний рівень медичної допомоги та реабілітації учасників війни України проти російської агресії. Безоплатні ліки та
медичні препарати, регулярні обстеження, диспансеризація, зубопротезування є складовими медичного блоку
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
На забезпечення вище зазначених пільг не передбачено окремої бюджетної програми. Реалізація права на
пільги здійснюється за рахунок загальної медичної субвенції з державного бюджету органам місцевого самоврядування КПКВК 2311410, головним розпорядником якої є Міністерство охорони здоров’я України.

Окремої звітності, скільки коштів в межах медичної субвенції відводиться саме на медичне забезпечення ветеранів війни, немає. Обліку кількості осіб, які звертаються за кожною із згаданих пільг не ведеться. Проаналізувати чи було надано пільги в повному об’ємі всім, хто за ними звертався, неможливо. Через відсутність звітності за
окремими категоріями пільговиків також не можна обрахувати кошти, що ідуть на забезпечення медичних пільг.
Отже, держава не має інструментів відстеження рівня надання соціального захисту для учасників
війни України проти російської агресії в частині медичного забезпечення.
Водночас, практичний досвід показує, що реалізувати кожну з пільг медичного блоку досить складно, про що
свідчать численні звернення на гарячу лінію ГО «Юридична Сотня» (з питань, пов’язаних з медичним забезпеченням, надходить не менше 50 дзвінків на місяць).
Медичний блок складається, зокрема, з пільг на безоплатні ліки та медичні препарати, регулярні обстеження, диспансеризацію, зубопротезування.
Лікарські засоби. Хоча п.1 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» передбачає право на безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та
виробів медичного призначення за рецептами лікарів, реалізувати це право доволі складно. Через ненадійність
договірних відносин з державою та брак коштів в державному бюджеті, аптеки, зокрема приватної форми власності, неохоче укладають договори про надання ліків і лікарських засобів на безоплатній основі пільговикам.
В результаті отримати ліки можна приблизно в 1000 аптечних закладів по Україні (переважно державної або
комунальної форми власності), з якими відділ охорони здоров’я уклав договори.
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Крім того, з квітня 2017 року працює урядова програма «Доступні ліки», за якою пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом ІІ типу можуть отримати ліки безкоштовно або
з незначною доплатою. Учасники війни України проти агресії Росії теж можуть скористатися цією програмою.
Зубопротезування. П. 2 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» встановлює обмеження щодо зубопротезування з дорогоцінних металів, до яких у тому числі належать
металокерамічні матеріали. Сумніви щодо якості зубопротезних матеріалів зумовлюють низький рівень зацікавленості ветеранів у користуванні цією пільгою. 34%22 з тих, хто все-таки прагне отримати послугу безкоштовного
зубопротезування, отримують відмову від медичних закладів у зв’язку з браком коштів.
Щорічне медичне обстеження, диспансеризація та першочергова госпіталізація. З місцевих
бюджетів мають також покриватися витрати на щорічне медичне обстеження, диспансеризацію та першочергову госпіталізацію із залученням відповідних спеціалістів для учасників бойових дій та інших категорій ветеранів.
Такі медичні послуги можна отримати в госпіталях ветеранів війни, яких в Україні налічується 29 або ж у поліклініках за місцем проживання.
Ціни на вартість ліжко-місця варіюються від 150 до 300 гривень на день. Якщо, наприклад, перебувати у стаціонарі людині потрібно 1 раз на рік протягом 2 тижнів (14 днів). Відповідно, якщо виходити з цих цифр, то на обслуговування 319 39623 учасників війни України проти російської агресії необхідно приблизно 95 млн. гривень.
Вартість щорічного медогляду на 1 особу складає в середньому 300 гривень24. Для проведення щорічного огляду 319 39625 учасників війни України проти російської агресії необхідно 958 млн. гривень.
Розрахунки витрат на медичний блок пільг наведені досить приблизно. Вивчення питання фінансування та
розміру видатків на щорічне медичне обстеження, диспансеризацію та першочергову госпіталізацію учасників
війни України проти російської агресії потребує додаткового дослідження із залученням відповідних спеціалістів,
підготовкою окремих запитів на інформацію тощо. Проведення такого дослідження теж потребує видатків, яких
державний бюджет не передбачає. Відповідно, даних про витрати на ці пільги немає, що призводить до проблем
з їх реалізацією.
Тенденції та проблеми
З 1 січня 2018 року стартує медична реформа первинної ланки. В рамках медреформи не скасовуються
пільги на медичне забезпечення для ветеранів війни, передбачені законом «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту». Однак додаткового фінансування на їх реалізацію реформа не передбачає. Ветерани
зможуть на загальних підставах реалізувати своє право на медичне забезпечення.
Такі пільги для ветеранів війни, як безплатні ліки та медичні препарати, регулярні обстеження, диспансеризація, першочергова госпіталізація зубопротезування перейдуть в забезпечення через медичну реформу. У
разі необхідності обстеження чи лікування можна буде звернутися до сімейного лікаря, терапевта. Забезпечення лікарськими засобами здійснюватиметься за рецептом сімейного лікаря через програму «Доступні ліки».
Зубопротезування покриватиметься за рахунок держави при отриманні направлення від сімейного лікаря до
стоматолога. Водночас естетична стоматологія входитиме до «червоного списку» послуг, які не включені у державний гарантований пакет.
Рекомендації
1. Розробити та впровадити механізм моніторингу та контролю за розподілом й використанням субвенції на
медичне забезпечення ветеранів місцевими органами влади. Виконавець: МОЗ (2018 рік).
2. Забезпечити можливість учасникам бойових дій, які отримали поранення або мають захворювання,
пов’язані з виконанням обов’язків військової служби/захистом Батьківщини користуватися відомчими закладами охорони здоров’я. Таким чином, відсоток витрат на забезпечення права на щорічну диспансеризацію та/
чи амбулаторне обслуговування буде забезпечуватись з бюджетів відповідних відомств. Це створить додаткове
джерело фінансового забезпечення медичного блоку пільг. Необхідно підтримати розробку та прийняти відповідний законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»26. Виконавець: Кабмін (2018 рік).
3. Прискорити реалізацію медичної реформи, яка зможе забезпечити реалізацію медичних пільг, передбачених законом «Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту». Виконавець: МОЗ (2018 рік).
4. Скоординувати та привести у відповідність окремі напрями системи медичного забезпечення ветеранів
війни з метою ефективного розподілу фінансування. Кабмін (2018 рік).
22
Звіт за результатами дослідження системи соціального захисту учасників бойових дій та членів родин загиблих в АТО
компанії GfK на замовлення Координатора проектів ОБСЄ в Україні від 15.12.2016 [Електронний ресурс], Режим доступу:
https://drive.google.com/file/d/1pf8wfbpAdYeQX_-hqU7GRLWCPS-zErpT/view?usp=sharing
23
Кількість учасників бойових дій, які брали участь в Антитерористичній операції станом на 01.11.2017 року за даними
Державної служби у справах ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.
24
Вартість загальної медичної комісії [Електронний ресурс], Режим доступу: http://www.smsch18.com.ua/medichniogljdi.html
25
Кількість учасників бойових дій, які брали участь в Антитерористичній операції станом на 01.11.2017 року за даними
Державної служби у справах ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.
26
Уряд підтримав законопроект щодо лікування учасників АТО [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.mil.
gov.ua/news/2017/12/20/uryad-pidtrimav-zakonoproekt-shhodo-likuvannya-uchasnikiv-ato/
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РОЗДІЛ 7. ІНШІ ПІЛЬГИ
ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ,
ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ ДЛЯ
УЧАСНИКІВ ВІЙНИ УКРАЇНИ
ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ,
ЯКІ НЕ ФІНАНСУЮТЬСЯ ІЗ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Пільговий проїзд.
Стаття 12 (п.7) та стаття 13 (п.7) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
передбачають низку пільг на безкоштовний проїзд учасникам бойових дій та інвалідам війни.
До 1 січня 2016 року у державному бюджеті передбачалася субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Однак на підставі Закону України «Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України» № 1789-VIII від 20 грудня 2016 року27 кошти з державного бюджету на здійснення пільгового проїзду більше не виділяються.
За інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій, у місцевих бюджетах регіонів у 2016
році для реалізації права на безплатний проїзд відповідно до законодавства пільгових категорій громадян, зокрема учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, було передбачено 851,9 мільйона гривень, з них 555 мільйонів
– у місті Києві.28
Даних за 2017 рік та планові показники на 2018 рік під час написання цього звіту отримати не вдалось у
зв'язку із відсутністю необхідних документів у відкритому доступі.
Законопроектом № 4024 від 4 лютого 2016 року «Про внесення змін до додатків № 3 та № 7 до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо фінансового забезпечення компенсації за пільговий
проїзд окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг» передбачалося відновлення
субвенції на компенсацію за пільговий проїзд. Законопроект був прийнятий в цілому, однак Президент України
наклав на нього вето, серед іншого вказуючи на таку причину: «нинішня система відшкодування витрат за пільговий проїзд в умовах відсутності механізму обліку пільгових перевезень, будь-яких обмежень щодо кількості,
відстані та напрямків поїздок не є ефективною, не дозволяє контролювати облік пільгових перевезень (кількість
пільговиків, які фактично користуються транспортом, вид транспорту, кількість поїздок тощо)».29
У 2018 році пільги на транспортний проїзд і далі будуть забезпечуватись з місцевих бюджетів.
Одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і наддвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво

27
Закон України Про внесення змін до Бюджетного кодексу України № 1789-VIII від 20 грудня 2016 року - http://zakon5.
rada.gov.ua/laws/show/1789-19
28
Рекомендації парламентських слухань на тему: «Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної
операції, Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи», схвалені Постановою Верховної Ради України від 9
лютого 2017 року № 1843-VIII.
29
Див. пропозиції Президента України від 09.03.2016 Закону України «Про внесення змін до додатків № 3 та № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо фінансового забезпечення компенсації за пільговий проїзд
окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг»
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або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва .
Дана пільга передбачена у п. 15 ч. 1 ст. 12, п. 19 ч. 1 ст. 13, п. 16 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Хоч дана пільга закріплена законодавчо, однак фінансування з бюджету не здійснюється. Це пов'язано з тим,
що Кабінет Міністрів України так і не розробив порядок отримання позик на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт. Такий порядок мав бути розроблений починаючи із 2005 року, коли Верховною Радою України
було затверджено відповідні положення Закону у новій редакції.
Позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20% від тарифів вартості основних та 50% – додаткових
робіт); абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50% від затверджених
тарифів.
Пільга передбачена у п. 19 ч. 1 ст. 12, п. 10 ч. 1 ст. 13, п. 20 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту».
Дана пільга, яка видається не є затребуваною, оскільки абонентів стаціонарного телефонного зв’язку з кожним роком стає менше, через розвиток мережі мобільного зв’язку, однак принцип верховенства права вимагає
практичну реалізацію норм, закріплених у законі.
Позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир та першочерговий
поточний ремонт жилих будинків і квартир.
Пільга передбачена у п. 8 ч. 1 ст. 13, п. 8 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»:
– дані витрати забезпечуються виключно за рахунок коштів місцевого бюджету у тих громадах, у бюджетах
яких передбачені такі витрати.
Позачергове безоплатне забезпечення автомобілем (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем) на термін експлуатації до десяти років (з наступною заміною на новий), виплата
компенсації на бензин (пальне), ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування.
Пільга передбачена у п. 22 ч. 1 ст. 13 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Видатки на забезпечення автомобілем (за наявності медичних показань) мають передбачатися за рахунок
коштів Державного бюджету у видатках бюджетної програми КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та
професійної реабілітації інвалідів». Слід зазначити, що протягом останніх років кошти на вищезгадану мету за рахунок загального фонду державного бюджету не передбачаються. Але Мінсоцполітики, як головний розпорядник
коштів, за цією бюджетною програмою щороку передбачає певну дуже обмежену суму, за рахунок спеціального
фонду бюджету за цією програмою, наприклад на 2018 рік на зазначену мету, паспортом бюджетної програми
КПКВК 2507030, передбачено біля 2,9 млн. гривень.
Щодо видатків на виплату компенсації на бензин (пальне), ремонт, технічне обслуговування автомобілів або
на транспортне обслуговування, то ці витрати забезпечуються виключно за рахунок коштів місцевого бюджету у
тих громадах, у бюджетах яких передбачені такі витрати.
Право на позачергове забезпечення продовольчими товарами поліпшеного асортименту та промисловими товарами підвищеного попиту згідно з переліком та нормами, що встановлюються Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
Пільга передбачена у п. 27 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» – ця пільга є пережитком планової економіки і тотального дефіциту, тому дана норма є архаїзмом у
сучасному суспільстві.
Тенденції і проблеми
Таким чином, хоча й законом ветеранам війни передбачена низка соціальних гарантій, реалізувати їх неможливо. Адже держава не закладає необхідні кошти, а органи місцевого самоврядування фінансують відповідні
пільги виключно на власний розсуд. Ситуація суперечить щонайменше двом статтям Конституції України – статті
22, якою встановлено, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, а також в статті 142, яка передбачає, що витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.
Як наслідок, із реалізацією пільг, які фінансово не забезпечуються державою, виникають значні труднощі.
Висновки та рекомендації
–– скасувати архаїчні пільги (на встановлення і користування стаціонарним телефоном, на забезпечення
продовольчими товарами поліпшеного асортименту та промисловими товарами підвищеного попиту);
–– впровадити альтернативні механізми реалізації пільг зокрема, через монетизацію. Фінансово забезпечити пільги, які передбачені Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
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РОЗДІЛ 8. МАТЕРІАЛЬНА
ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ
ВІЙНИ УКРАЇНИ ПРОТИ
РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
Виплата щорічної разової грошової допомоги до 5 травня передбачена відповідними нормами Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ветеранам війни, особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Виплата щорічної разової грошової допомоги до 5 травня здійснюється на підставі бюджетної програми
КПКВК 2501150 «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та
соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною».
Аналіз
видатків на виплату ветеранам війни щорічної разової грошової допомоги до 5 травня
(млн. гривень)
2016 рік

2017 рік

2018 рік

відхилення від
2017 року

план

факт

(+;-)

%

план

факт

(+;-)

%

план

(+;-)

%

1 044,5

1 042,8

-1,7

99,8

1 271,6

1 269,1

-2,5

99,8

1 320,8

51,7

104,1

Щороку обсяг видатків, що передбачається на виконання цієї бюджетної програми у державному бюджеті
зростає, і також слід зазначити, що кожного року є залишок коштів, який повертається до бюджету.
Так за результатами виконання 2016 року програму виконано на 99,8 %, залишок невикористаних коштів
становив 1,7 млн. гривень. Загальна кількість отримувачів допомоги становила 1 296,6 тис. осіб.
Аналогічна ситуація з виконанням цієї бюджетної програми і у 2017 році – залишок невикористаних коштів
на кінець року становив 2,5 млн. гривень. Загальна кількість отримувачів допомоги становила 1 221,8 тис. осіб.
Слід зазначити, що розмір грошової допомоги до 5 травня у розрізі категорій та розмірів виплат затверджується щороку відповідним рішенням Кабінету Міністрів України.
Так, на 2016 рік розміри виплат щорічної разової грошової допомоги у розрізі категорій осіб було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 14130, а на 2017 рік розміри було
збільшено і затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 № 223.
Не зважаючи на те, що загальна кількість отримувачів грошової допомоги до 5 травня зменшується відбувається коливання контингенту між категоріями одержувачів допомоги.
Кількість одержувачів щорічної разової грошової допомоги до 5 травня за роками

категорії отримувачів

інваліди I групи

2016 рік

2017 рік

розмір
виплати

розмір
виплати

46 755,0

37 184,0

відхилення 2017
до 2016 (+;-)
-9 571,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 141 Деякі питання виплати у 2016 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви
нацистських переслідувань”
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інваліди IІ групи
інваліди IІІ групи
учасники бойових дій
особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
члени сімей загиблих
учасники війни

47355
42457
372891

48081
44077
427715

726,0
1 620,0
54 824,0

32

22

-10,0

213000
574158

191880
472809

-21 120,0
-101 349,0

Як ми бачимо із цієї діаграми, відбувається суттєвий приріст контингенту за рахунок кількості учасників бойових дій та інших категорій осіб, які мають право на відповідний пільговий статус.
Також щорічно відповідно до рішення Уряду зростає розмір самої допомоги по різних категоріях.
Розміри виплат щорічної разової грошової допомоги до 5 травня за роками

2016 рік

2017 рік

розмір
виплати

розмір
виплати

2 975,0
2600
2310
920

3 500,0
3100
2700
1200

525,0
500,0
390,0
280,0

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

2975

3500

525,0

члени сімей загиблих
учасники війни

500
400

600
500

100,0
100,0

категорії отримувачів

інваліди I групи
інваліди IІ групи
інваліди IІІ групи
учасники бойових дій

відхилення
2017 до 2016
(+;-)

Крім цього зазначаємо, що бюджетною програмою КПКВК 2501150 передбачаються певні видатки на покриття витрат на послуги зв’язку та на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на початок року за витратами на послуги зв'язку (крім кредиторської заборгованості по Донецькій та Луганській областях та заборгованості за судовими рішеннями.
Так у 2016 році на цю мету було виділено 5,4 млн. гривень та 5,4 тис. гривень на послуги зв’язку, у 2017 році
такі суми становили відповідно 5,8 млн. гривень та 5,4 тис. гривень.
Крім того, паспортом бюджетної програми не обґрунтовано виділення коштів на оплату послуг зв’язку за
допомогою цієї програми. Таке виділення бюджетних коштів не відповідає меті цієї бюджетної програми.
На 2018 рік видатки заплановані на щорічну разову грошову допомогу до 5 травня збільшені порівняно із
минулим роком на 51,7 млн. гривень.
Кабінетом Міністрів України лише 14 березня прийнято постанову «Деякі питання виплати у 2018 році разової грошової допомоги, передбаченої законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань”, якою визначені розміри виплат у розрізі категорій отримувачів. Після затвердження паспорту бюджетної програми буде чітко встановлено і чисельність отримувачів цієї
допомоги.
Тенденції та проблеми
Щороку кількість осіб, які можуть отримати виплати до 5 травня, зростає.
При реалізації цієї програми виникають наступні проблеми:
- Використання бюджетних видатків на напрям, який не передбачає досягнення мети бюджетної
програми
Зважаючи на інформацію, подану у звіті та паспорті бюджету, є незрозумілим виділення бюджетних коштів
цієї програми на оплату послуг зв’язку та погашення кредиторської заборгованості за витратами на послуги
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зв'язку, оскільки це не відповідає меті бюджетної програми. Більше того, бюджетні видатки на оплату таких послуг
використовуються не в повному обсязі без достатнього обґрунтування причин цього.
- Неузгодженість щодо розміру разової грошової допомоги до 5 травня
Згідно вимог чинної редакції ч. 5 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» учасникам бойових дій повинна щорічно до 5 травня виплачуватися разова грошова допомога у розмірі п'яти мінімальних пенсій за віком.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2007 року № 107-VI внесено зміни в Закон України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту”, зокрема, частину п'яту статті дванадцятої цього Закону викладено в такій
редакції: «щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який
визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених Законом України «Про
Державний бюджет України».
Однак, Конституційний Суд України визнав неконституційними зміни в Закон України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту”, які були прийняті Законом України «Про Державний бюджет на 2008
рік».31 Суд постановив, що законом про Держбюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їхню
дію чи скасовувати їх, оскільки це створює протиріччя у законодавстві. Відповідно, виплата до 5 травня повинна
здійснюватися згідно оригінального формулювання положень Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Тому залишається чинною редакція частина 5 статті 12 цього Закону, згідно якої сума разової грошової допомоги до 5 травня дорівнює сумі п'яти мінімальних пенсій за віком. Така позиція була також висловлена Верховним
Судом України у постанові № 6-1680цс15 від 10 лютого 2016 року.
Висновки та рекомендації
- розробити, подати та прийняти законопроект щодо внесення змін в Закон України «про статус ветеранів
війни гарантії їх соціального захисту» стосовно скасування прив’язки до п’яти мінімальних пенсій у виплатах до
5 травня;
- визначити необхідність виділення коштів на оплату послуг зв’язку та погашення кредиторської заборгованості за витратами на послуги зв'язку, зважаючи увагу на те, що ці напрями не є показниками успішності програми
та не передбачають досягнення цілей та мети бюджетної програми.

31
Рішення Конституційного Суду України від 22.05.2008 року у справі № 10-рп/2008 за конституційними поданнями
Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності)окремих положень статті 65 розділу I,
пунктів 61, 62, 63, 66 розділу II, пункту 3 розділу III Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про
внесення змін до деяких законодавчих актів України» і 101 народного депутата України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) положень статті 67 розділу I, пунктів 1-4, 6-22, 24-100 розділу II Закону України «Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (справа щодо предмета та змісту закону про
Державний бюджет України) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-08
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РОЗДІЛ 9. ОДНОРАЗОВА
ГРОШОВА ДОПОМОГА У РАЗІ
ІНВАЛІДНОСТІ АБО ЗАГИБЕЛІ
(СМЕРТІ) УЧАСНИКІВ ВІЙНИ
УКРАЇНИ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ
АГРЕСІЇ.
Держава надає підтримку членам сімей загиблих та інвалідам війни у формі одноразової грошової допомоги.
Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності
без встановлення інвалідності військовослужбовців передбачена у статті 16 Закону України «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Механізм призначення та виплати одноразової грошової допомоги врегульований наступними нормативно-правовими актами:
1. Порядком призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 року № 336. Фінансування
ОГД за даною постановою передбачено з резервного фонду. Бюджетна програма КПК 2501700 «Про надання
одноразової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та
особам, які отримали інвалідність під час участі в зазначеній операції»32.
2. Порядком призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності
або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних
та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у
військовому резерві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975. Призначення і виплата одноразової грошової допомоги здійснюється Міноборони, іншими центральними органами
виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами за такими бюджетними програмами:
- КПКВК 2101020 «Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ».
- КПКВК 1002030 «Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України, та утримання її особового складу».
- КПКВК 1003020 «Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України
3. Порядком та умовами виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності
працівника міліції, затвердженим постановою КМУ від 12 травня 2007 р. № 707.
- КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань
і функцій органів, установ та закладів МВС України».
4. Порядком та умовами виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), травми або поранення, захворювання чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 908.
- КПКВК 1006280 «Забезпечення діяльності сил цивільного захисту».
Допомога в разі загибелі (смерті) осіб, призначається та виплачується членам їх сімей у розмірі 750 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули
Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України за січень-листопад 2017 року
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=388176
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(померли) особи, рівними частинами. Допомога в разі втрати працездатності призначається в разі встановлення
часткової втрати працездатності і становить від 50-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для
працездатних осіб на 1 січня календарного року. В залежності від групи інвалідності та причини виникнення грошова допомога може призначатися від70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, до 400-кратного.
Головним розпорядником коштів за бюджетною програмою КПКВК 2101020 «Забезпечення діяльності
Збройних Сил України та підготовка військ» є Міноборони України.
Одним із завдань цієї бюджетної програми є виплата одноразової грошової допомоги членам сімей померлих (загиблих) військовослужбовців, а також у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовцями та особам, звільненим зі Збройних Сил України.
У 2016 році Міноборони на виплату одноразової грошової допомоги у разі смерті чи травми або інвалідності було використано 1 234 ,4 млн. гривень для виплати 6 222 особам, середній розмір виплати склав 198,4
тис. гривень.
У 2017 році на зазначену мету використано 1 505,1 млн. гривень для виплати допомоги 6253 особам, середній розмір виплати - 240,7 тис. гривень.
Бюджетним запитом на 2018 рік за програмою КПКВК 2101020 передбачаються видатки на виплату одноразової грошової допомоги у разі смерті чи травми або інвалідності в обсязі 2 320,2 млн. грн. на виплату 6003
особам, при середньому розмірі виплати 386,5 тис. гривень.
Така різниця в сумах зумовлена, по-перше різною кількістю осіб, які отримали допомогу, по-друге тим, що
розмір допомоги прив'язаний до прожиткового мінімуму, який змінюється щорічно.
Крім того, відхилення пов’язано зі збільшенням відносної частки військовослужбовців, поранених внаслідок
участі в АТО до загальної кількості отримувачів допомоги. Середній розмір за поранення є нижчим, ніж при загибелі.
Далі будуть розглянуті бюджеті програми головним розпорядником яких є Міністерство внутрішніх справ.
Бюджетна програма КПКВК 1002030 «Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України, та утримання її особового складу».
Згідно звіту про виконання паспорту бюджетної програми у 2016 році на виплату ОГД у разі загибелі, каліцтва або інвалідності військовослужбовця передбачалось 32,1 млн. гривень, кількість виплат становила 179 осіб,
середній розмір виплати 179,2 тис. гривень.
За 2017 рік на зазначені виплати використано 28,7 млн. гривень, кількість виплат становила 149, середні
розмір виплати склав 192,5 тис. гривень.
Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» на виплату одноразової грошової
допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності військовослужбовця передбачено 37,8 млн. гривень, кількість
виплат відповідно до паспорту бюджетної програми становитиме 157, середній розмір виплати 241 тис. гривень.
Бюджетна програма КПКВК 1003020 «Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії
України».
У 2016 році, згідно звіту про виконання бюджетної програми, на виплату одноразової грошової допомоги в
разі загибелі або інвалідності особовому складу по загальному фонду державного бюджету було використано
65,3 млн. гривень, кількість виплат становила 440, середній розмір виплати 148,2 тис. гривень. Така ситуація
зумовлена виведенням особового складу НГУ 1 лінії оборони в зоні проведення АТО, та як наслідком зменшення
кількості загиблих та поранених.
Звітом про виконання паспорту цієї бюджетної програми на згадану мету, за загальним фондом державного
бюджету використано77,2 млн. гривень, кількість виплат 306, середній розмір виплати 252,4 тис. гривень.
У порівнянні двох років, прослідковується тенденція до зменшення кількості випадків виплат, та збільшення
середнього розміру виплат.
Згідно з паспортом бюджетної програми КПКВК 1003020 у 2018 році на виплату одноразової грошової
допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу за загальним фондом державного бюджету передбачається 122,8 млн. гривень, при кількості виплат 485 та середньому розмірі виплати 253,0 тис. гривень.
Бюджетна програма КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів МВС України».
Згідно звіту про виконання бюджетної програми у 2016 році, на виплату одноразової грошової допомоги в
разі загибелі або інвалідності працівників було використано 15,8 млн. гривень, кількість виплат становила 60,
середній розмір виплати 263,5 тис. гривень.
У 2017 році на зазначену мету відповідно до звіту про виконання паспорту бюджетної програми використано
14,8 млн. гривень, кількість виплат становила 59, середній розмір виплати 251,2 тис. гривень.
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У порівнянні двох років прослідковується тенденція до збільшення кількості випадків виплат та збільшення
середнього розміру ОГД. В 2016 році були суттєві відхилення від показників, що пов'язано з недостатнім плануванням.
Згідно з паспортом бюджетної програми КПКВК 1001050 у 2018 році на виплату одноразової грошової
допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу за загальним фондом державного бюджету передбачається 12,5 млн. гривень, при кількості виплат 42 та середньому розмірі виплати 297,9 тис. гривень.
Бюджетна програма КПКВК 1006280 «Забезпечення діяльності сил цивільного захисту».
Дані щодо видатків у 2016 році на виплату одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності
працівників у офіційних джерелах відсутні.
У 2017 році на зазначену мету відповідно до звіту про виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом державного бюджету використано 16,5 млн. гривень, кількість виплат становила 325, середній розмір виплати 50,6 тис. гривень.
Згідно з паспортом бюджетної програми КПКВК 11006280 у 2018 році на виплату одноразової грошової
допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу за загальним фондом державного бюджету передбачається 17,6 млн. гривень, при кількості виплат 310 та середньому розмірі виплати 56,7 тис. гривень.
Бюджетна програма КПК 2501700 «Про надання одноразової допомоги членам сімей осіб, які загинули
(померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які отримали інвалідність під час участі в зазначеній операції».
Станом на 1 грудня 2016 року Міжвідомчою комісією прийнято рішення про виплату одноразової грошової
допомоги 91 члену сімей 53 загиблих учасників антитерористичної операції та 22 особам, які отримали інвалідність, пов’язану з участю в антитерористичній операції, на загальну суму 38,3 мільйона гривень.
Виплата одноразової допомоги згідно Постанови №336 передбачається із резервного фонду Державного
бюджету.
За даними звіту за результатами аудиту Рахункової палати України, використання коштів резервного фонду
Державного бюджету в 2016 році здійснено за чотирма напрямами, зокрема 89,6 млн. грн. (7,9 %) – на надання одноразової грошової допомоги 873 постраждалим учасникам та членам сімей загиблих учасників масових
акцій громадського протесту, а також членам сімей 55 осіб, які загинули (померли) під час участі та надання
волонтерської допомоги в районі проведення АТО, і 13 особам, які отримали інвалідність під час участі в таких
операціях.
Обсяги невикористаних коштів не перерозподілялися та були повернені головними розпорядниками бюджетних коштів наприкінці 2016 року до державного бюджету, як невикористані. Загальний обсяг невикористаних
залишків на кінець 2016 року становив 27,1 млн. гривень, зокрема 6,8 млн. гривень – за напрямом «Надання
одноразової грошової допомоги» (пункт 29 абзац 3 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415) за розпорядженням від 21 грудня
2016 року № 989-р щодо виплати грошової допомоги загиблим учасникам антитерористичної операції, а також
тим, які отримали інвалідність під час участі в такій операції (1,8млн. гривень).
Основні проблеми у 2016 році виникли через недоліки нормативно-правового, організаційного та інформаційного забезпечення, тому не забезпечено виплату одноразової грошової допомоги: 14 особам не виплачено
одноразову грошову допомогу в загальній сумі близько 1,0 млн. гривень, 3 особам не сплачено кошти грошової
допомоги в загальній сумі 0,9 млн. гривень, членам сімей 3 осіб, які загинули (померли) під час участі в АТО, не
було забезпечено виплату одноразової грошової допомоги в загальній сумі 0,9 млн. гривень.
У 2017 році кошти було виділено з резервного фонду у розмірі 41,3 млн. гривень
Підставами для виплат з резервного фонду є акти КМУ. Тобто, дана бюджетна програма не має паспорта і
кількість осіб, які претендують на ОГД визначається в розпорядженні КМУ. У 2017 році були видані такі розпорядження:
Так, згідно розпорядження КМУ № 84-р від 08.02.2017 вирішено виділити Міністерству соціальної політики
4,9 млн. грн. для надання одноразової грошової допомоги членам сімей 4 осіб, які загинули (померли) під час
участі в антитерористичній операції, та 9 особам, які отримали інвалідність під час участі в зазначеній операції.
Розпорядженням КМУ № 256-р від 12 квітня 2017 вирішено виділити Міністерству соціальної політики
6,1 млн. грн. для надання одноразової грошової допомоги членам сімей 4 осіб, які загинули (померли) під час
участі в антитерористичній операції, та 14 особам, які отримали інвалідність під час участі в зазначеній операції.
Розпорядженням КМУ № 362-р від 31.05.2017 вирішено виділити Міністерству соціальної політики
4,7 млн. грн. для надання одноразової грошової допомоги членам сімей 3 осіб, які загинули (померли) під час
участі в антитерористичній операції, та 11 особам, які отримали інвалідність під час участі в зазначеній операції.
Розпорядженням КМУ № 440-р від 04.07.2017 вирішено виділити Міністерству соціальної політики
3,9 млн. грн. для надання одноразової грошової допомоги членам сімей 3 осіб, які загинули (померли) під час
участі в антитерористичній операції, та 8 особам, які отримали інвалідність під час участі в зазначеній операції.
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Розпорядженням КМУ № 696-р від 04.10.2017 вирішено виділити Міністерству соціальної політики 11,0
млн. грн. для надання одноразової грошової допомоги членам сімей 14 осіб, які загинули (померли) під час
участі в антитерористичній операції, та 12 особам, які отримали інвалідність під час участі в зазначеній операції.
Розпорядженням КМУ від 20 грудня 2017 р. № 965-р – 10,7 млн. грн. для надання одноразової грошової
допомоги членам сімей 6 осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та 23 особам,
які отримали інвалідність під час участі в зазначеній операції.
За рахунок цих коштів 34 особи отримали ОГД, 77 осіб отримали виплати у зв'язку з інвалідністю.
За всіма розпорядженнями, окрім №965-р від 20 грудня 2017 року прозвітовано про виконання у 100%
обсязі.
В порівнянні з 2016 роком 31,6 млн. грн. – членам сімей 48 осіб, які загинули (померли) під час участі в АТО,
а також 12 особам, які отримали інвалідність під час участі в такій операції.
Тобто, у 2017 році порівняно з 2016 роком збільшилася кількість осіб, які отримали виплати у зв'язку з інвалідністю на 65 осіб (на 84 %), та на 14 осіб менше (на 29 %) отримали ОГД у зв'язку зі смертю, загибеллю
члена сім'ї. Різниця в сумах, пов'язана з тим, що базою нарахування є прожитковий мінімум, станом на 1 січня
відповідного року.
З огляду на те, що кошти за даною бюджетною програмою виділяються із резервного фонду, бюджетні запити на 2018 рік відсутні.
Тенденції та проблеми
При аналізі використання коштів із резервного фонду причини не ефективного використання коштів із резервного фонду зумовлені:
– недосконалістю діючих порядків використання коштів; так, кошти не були виплачені у зв'язку з перебуванням осіб у зоні АТО, установах виконання покарань, за кордоном та зміною місця реєстрації, що свідчить про
недосконалість діючих порядків використання коштів;
– не сплачено кошти грошової допомоги через відсутність згоди щодо визначення одержувачів грошової
допомоги та призупиненням здійснення виплат за рішенням суду;
– відсутністю звернень у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення ОДА та Київської
МДА, внаслідок чого членам сімей 3 осіб, які загинули (померли) під час участі в АТО, не було забезпечено виплату одноразової грошової допомоги в загальній сумі 913,5 тис. гривень.
Щодо загального фонду, то також прослідковується неефективне планування. Зокрема є відхилення у розрахунках випадків виплат ОГД, закладено менші суми у паспорті бюджетної програми, хоч розрахунок прив'язаний до прожиткового мінімуму згідно Закону.
Є тенденція за 2016 та 2017 роки, згідно проаналізованих програм, про збільшення кількості виплат ОГД
у зв'язку з інвалідністю, та зменшення кількості виплат ОГД у зв'язку із смертю, загибеллю військовослужбовця.
У звіті про виконання бюджетної програми Міністерства оборони України присутня тенденція до зменшення
кількості виплат у зв’язку з інвалідністю та смертю (загибеллю). Однак необхідно окремо дослідити причини зменшення кількості таких виплат, так як у звітах не названі конкретні причини.
Є значна проблема саме в кількісних показниках осіб, які мали б право на отримання грошової допомоги у
зв’язку зі смертю військовослужбовця. Так, в разі смерті особи через захворювання, травми, контузії чи каліцтва,
які були отримані під час проходження (виконання обов’язків) військової служби, члени її сім’ї не отримують одноразової грошової допомоги з боку держави, якщо смерть настала після звільнення зі служби, не у статусі військовослужбовця. Навіть при наявності документу, що пов’язує набуття захворювання із захистом Батьківщини, члени
сім’ї померлого від захворювання не можуть отримати одноразову грошову допомогу.
Рекомендації
вдосконалити діючі порядки використання коштів з метою уникнення випадків не виплати коштів особам, які
мають право на їх отримання.
усунення випадків повернення грошових коштів, внаслідок недоліків нормативно-правового, організаційного
та інформаційного забезпечення.
вдосконалити планування та розрахунок сум виплати, аналіз причин зменшення/збільшення виплат, випадків, що надають право на отримання ОГД, кількість осіб, які мають таке право, так як зі звітів про виконання бюджетних програм не видається можливим зрозуміти причини зменшення/збільшення витрат, що призводить до
неефективного планування і суперечить правилам складання паспортів бюджетних програм.
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РОЗДІЛ 10. ДОПОМОГА
ГРОМАДСЬКИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ
ВЕТЕРАНІВ
Згідно з нормами Бюджетного Кодексу України громадським об’єднанням ветеранів, що мають статус всеукраїнських надається фінансова допомога за рахунок коштів державного бюджету на виконання ними статутних
завдань.
Розмір такої допомоги затверджується щорічно у законі про державний бюджет на відповідний рік за бюджетною програмою КПКВК 2501220 «Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з
відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» головним розпорядником якої визначено Міністерством соціальної
політики.
Постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 року №176 затверджено Порядок використання
коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників, інше. (далі – Постанова №176). Кошти
за зазначеною бюджетною програмою спрямовані на забезпечення діяльності не тільки громадських об’єднань
ветеранів і учасників війни України проти російської агресії, а й на об’єднання осіб з інвалідністю.
Аналіз видатків для надання фінансової підтримки всеукраїнським громадським об`єднанням
ветеранів та осіб з інвалідністю
(млн. гривень)
2016 рік
план
81,1

факт
80,1

відхилення факту
2017р. від 2016 року

2017 рік
(+;-)
-1,0

%
98,8

план
101,1

факт
92,2

(+;-)
-8,9

%
91,2

(+;-)
12,1

%
115,1

У 2016 році за бюджетною програмою КПКВК 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» використано 80,1 млн. гривень на забезпечення діяльності об’єднань ветеранів та інвалідів. Бюджетною програмою КПКВК 2501220 у 2016 році було забезпечено діяльність 35
громадських організацій ветеранів. Загалом, участь у заходах, що здійснювалися громадськими організаціями
ветеранів, взяли 103 161 особа.
Згідно моніторингу заходів громадських організацій ветеранів за січень-грудень 2016 року, громадські об’єднання ветеранів, як правило, спрямовують кошти на проведення загальних зборів організації, участь у семінарах,
конференціях, святкування Дня Перемоги у Другій світовій війні тощо.33
Відповідно до звіту бюджетної програми КПКВК 2501220 за 2017 рік на діяльність громадських об’єднань
інвалідів та ветеранів було використано 92,2 млн. гривень, з них:
- на фінансову підтримку громадських об’єднань інвалідів та ветеранів було виділено 90,4 млн. гривень;
- на заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників, відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 0,5 млн. гривень;
- на відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування
у закладах охорони здоров’я на території України виділено 1,3 млн. гривень.

Моніторинг заходів, проведених громадськими об’єднаннями ветеранів за січень – грудень 2016 року за рахунок
власних коштів та коштів, передбачених у Державному бюджеті України для підтримки громадських об’єднань ветеранів, що
мають статус всеукраїнських [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dsvv.gov.ua/dostup-do-publichnoji-informatsiji/
monitorynh-zahodiv-provedenyh-hromadskymy-ob-jednannyamy-veteraniv-za-sichen-hruden-2016-roku-za-rahunok-vlasnyhkoshtiv-ta-koshtiv-peredbachenyh-u-derzhavnomu-byudzheti-ukrajiny-dlya-pidtrymk.html
33
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З виділених коштів на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю та ветеранів лише 16,1
млн. гривень було профінансовано на проведення заходів відповідно до статутної діяльності. Пов’язано це із тим,
що деякі громадські організації ветеранів відмовилися від фінансування або ж не проводили жодних заходів.34
Станом на 1 січня 2018 року для фінансування громадських об’єднань ветеранів невикористаними залишились 8,9 млн. гривень.
За пропозицією Міністерства соціальної політики у Законі України «Про Державний бюджет України на
2018 рік», з метою більш ефективного використання коштів державного бюджету, бюджетну програму КПКВК
2501220 було розділено на дві програми, а саме: окремо фінансова підтримка громадських об`єднань осіб з
інвалідністю і КПКВК 2505030 «Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів, заходи з відвідування
військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат».
Головним розпорядником коштів за бюджетною програмою КПКВК 2505030 залишається Мінсоцполітики, розпорядником нижчого рівня та у деяких випадках відповідальним виконавцем визначено ДСУСВВУАТО,
відповідальними виконавцями громадські об`єднання ветеранів, що мають статус всеукраїнських.
14 лютого Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Деякі питання надання фінансової підтримки
громадським об’єднанням ветеранів», якою визначено, що кошти, передбачені в бюджеті на фінансову підтримку
всеукраїнських громадських об’єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та увічнення пам’яті загиблих під час воєн та військових конфліктів, розподіляються за результатами проведеного конкурсу, а їх розподіл затверджується Мінсоцполітики.
Тобто, ця постанова створює новий механізм конкурсного відбору проектів у підтримку ініціатив громадських
організацій через подання відповідних пропозицій, з тим, щоби фінансувати їхню практичну діяльність в рамках
чинного законодавства. Разом з цим, усі заходи, які фінансуватимуться за кошти Державного бюджету, проходитимуть через громадську експертизу.
На зазначену мету у державному бюджеті на поточний рік затверджено 20,9 млн. гривень. Конкретні напрями діяльності, а також кількість та перелік громадських об’єднань ветеранів, які будуть брати участь у виконанні
бюджетної програми КПКВК 2505030 «Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат» буде
відомим після затвердження її паспорту.
Тенденції та проблеми
Позитивним є те, що на початку 2018 року розпочалося реформування порядку фінансування ветеранських
організацій. Адже діюча протягом 2017 року система надання фінансової допомоги громадським організаціям
ветеранів та осіб з інвалідністю не відповідала меті соціальної підтримки названих категорій, оскільки кошти витрачалися переважно на статутну діяльність організацій, а саме: на оренду приміщень, забезпечення зарплатою
працівників, організацію з’їздів правління тощо. Натомість не фінансувалися потрібні та корисні проекти. Однак,
усе ж порядок надання підтримки, затверджений Постановою №176, не містить чітких вимог до організації, яка
може отримати бюджетне фінансування. Відсутній також механізм подальшого контролю за використанням виділених коштів.
Висновки та рекомендації
З метою належного контролю за використанням бюджетних коштів, спрямованих на підтримку ветеранських
громадських організацій та організацій інвалідів необхідно:
впровадити проектний механізм фінансування ветеранських організацій: Мінсоцполітики (2018 рік);
проводити моніторинг витрачених коштів: Мінсоцполітики (2018 рік).

34
Моніторинг заходів, проведених громадськими об’єднаннями ветеранів у січні-жовтні 2017 року за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України для підтримки громадських об’єднань ветеранів, що мають статус всеукраїнських
[Електронний ресурс]. –
 Режим доступу: http://dsvv.gov.ua/dostup-do-publichnoji-informatsiji/monitorynh-zahodiv-provedenyhhromadskymy-ob-jednannyamy-veteraniv-u-sichni-zhovtni-2017-roku-za-rahunok-koshtiv-peredbachenyh-u-derzhavnomu-byudzheti-ukrajiny-dlya-pidtrymky-hromadskyh-ob-jedna.html
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Розділ 1. Забезпечення житлом учасників війни України проти російської агресії
–– поступовий відхід від забезпечення житлом різними відомствами та органами, створення єдиної загальнодержавної електронної бази осіб, які потребують покращення житлових умов (Мінсоцполітики, Міноборони,
інші силові відомства) (2018 рік);
–– розроблення нових критеріїв черговості отримання житла, які будуть враховувати не тільки пільговий статус особи, а й її соціальне та економічне становище; такий підхід дозволить забезпечити житлом у насамперед
тих, хто цього найбільше потребує (Мінсоцполітики, Міноборони, інші силові відомства) (2018 рік);
–– використання прогресивних механізмів забезпечення житлом; зокрема, розширити коло осіб, які мають
право на грошову компенсацію замість житлового приміщення, що дозволить особі самостійно вибрати помешкання й буде стимулом економічної конкуренції на будівельному ринку; (Мінсоцполітики, Міноборони, інші силові відомства) (2018 рік);
–– для категорій громадян, які можуть частково самостійно оплатити вартість житла, використовувати альтернативні механізми забезпечення житлом, наприклад, через механізми встановлені в Постанові Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року № 140. З цією метою забезпечити належне фінансування за рахунок
оптимізації відповідних програм; (Мінсоцполітики, Міноборони, інші силові відомства) (2018 рік);
–– забезпечити належну координацію органів та установ – розпорядників бюджетних коштів усіх рівнів – з
метою своєчасного виконання державних житлових програм (Мінсоцполітики, Міноборони, інші силові відомства) (2018 рік).
Розділ 2. Соціальна і професійна адаптація учасників війни України проти російської агресії
–– вдосконалити механізм інформування учасників російсько-української війни про можливості соціальної та
професійної адаптації та важливість такого процесу.
–– вирішити проблему професійності органів соціального захисту населення для реалізації дійсно якісної
професійної та соціальної адаптації.
–– вдосконалити якість соціальної та професійної адаптації, передбачати більший спектр професій.
–– переглянути розмір витрат на одну особу вартості послуг якісної адаптації й чи відповідають такі ціни
ринковим, за якісну адаптацію учасників війни України проти російської агресії.
Розділ 3. Психологічна реабілітація учасників війни України проти російської агресії
–– розробити механізм обліку та ведення статистичних даних щодо кількості осіб, які потребують психологічної реабілітації. Мінсоцполітики, МОЗ, Міноборони, (2018 рік);
–– провести інформаційні кампанії для того, щоб роз’яснити можливості та необхідність проходження психологічної реабілітації учасниками війни України проти російської агресії. Мінсоцполітики, МОЗ, Міноборони,
(2018 рік).
Розділ 4. Санаторно-курортне лікування учасників війни України проти російської агресії
Для покращення системи санаторно-курортного лікування учасників війни України проти російської агресії
рекомендуємо:
–– забезпечувати санаторно-курортне лікування учасників війни України проти російської агресії (принаймні тих, які звільнені з військової служби) та членів сімей загиблих у межах єдиної бюджетної програми одного
відомства;
–– надати однакові права особам, які проходять санаторно-курортне лікування, зокрема в частині права
обирати санаторій щодо вибору санаторно-курортного закладу;
–– забезпечити належний рівень моніторингу та звітності щодо потреб у санаторно-курортному лікуванні та
кількості осіб, які отримали таке лікування;
–– налагодити належний рівень взаємодії між Мінсоцполітики, ДСВВУАТОУ та регіональними органами соцзахисту в частині підконтрольності та моніторингу виконання бюджетної програми із санаторно-курортного лікування;
–– витрачати бюджетні кошти виключно на забезпечення ветеранів санаторно-курортним лікуванням, а
саме: на виплату грошової компенсації санаторіям за оздоровлення осіб, які пройшли лікування; припинити виділення коштів державного бюджету на господарську діяльність окремих санаторіїв. У цьому контексті, вважаємо
за доцільне орієнтуватися на досвід медичної реформи, яка передбачає, що фінансування отримуватимуть лікарні за конкретні надані послуги конкретним пацієнтам; кошти, акумульовані у такий спосіб, лікарні на власний
розсуд витрачають на свої господарські видатки.
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Розділ 5. Медична реабілітація, протезування учасників війни України проти російської агресії
–– створити прозорий автоматизований механізм обліку потреб протезування/ортезування. Зокрема,
включити відповідні розділи у державному реєстрі учасників АТО, який веде ДСУСВВУАТО, передбачити електронну чергу. Виконавець: ДСУСВВУАТО (2018 рік).
–– опрацювати можливість використання коштів для регенерації (нарощування) кінцівок. Виконавець: МОЗ,
Мінсоцполітики, Мінфін (2018 рік).
–– розробити та затвердити положення про медичну та фізичну реабілітацію. Провести розрахунки щодо
видатків необхідних для забезпечення заходів, та визначити альтернативні державному бюджету джерела фінансового забезпечення заходів. Виконавець: МОЗ, МЕРТ, Мінфін (2018 рік).
Розділ 6. Медичне забезпечення учасників війни України проти російської агресії
–– розробити та впровадити механізм моніторингу й контролю за розподілом та використанням субвенції на
медичне забезпечення ветеранів місцевими органами влади. Виконавець: МОЗ (2018 рік).
–– забезпечити можливість учасникам бойових дій, які отримали поранення або мають захворювання,
пов’язані з виконанням обов’язків військової служби/захистом Батьківщини користуватися відомчими закладами охорони здоров’я. Отже, відсоток витрат на забезпечення права на щорічну диспансеризацію та/чи амбулаторне обслуговування буде забезпечуватись із бюджетів відповідних відомств. Це створить додаткове джерело
фінансового забезпечення медичного блоку пільг. Необхідно підтримати розробку та прийняти відповідний законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»35.
Виконавець: Кабмін (2018 рік).
–– прискорити реалізацію медичної реформи, яка зможе забезпечити реалізацію медичних пільг, передбачених законом «Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту». Виконавець: МОЗ (2018 рік).
–– скоординувати та навести у відповідність окремі напрями системи медичного забезпечення ветеранів війни з метою ефективного розподілу фінансування. Кабмін (2018 рік).
Розділ 7. Інші пільги та соціальні гарантії, передбачені законом для учасників війни України проти
російської агресії, які не фінансуються із державного бюджету
–– скасувати архаїчні пільги (на встановлення й користування стаціонарним телефоном, на забезпечення
продовольчими товарами поліпшеного асортименту та промисловими товарами підвищеного попиту);
–– впровадити альтернативні механізми реалізації пільг, зокрема через монетизацію. Фінансово забезпечити пільги, які передбачені Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Розділ 8. Матеріальна допомога учасникам війни України проти російської агресії. Виплата щорічної разової грошової допомоги до 5 травня
–– розробити, подати та прийняти законопроект щодо внесення змін в Закон України «Про статус ветеранів
війни гарантії їх соціального захисту» щодо скасування прив’язки до п’яти мінімальних пенсій у виплатах до 5
травня;
–– визначити необхідність виділення коштів на оплату послуг зв’язку та погашення кредиторської заборгованості за витратами на послуги зв'язку, зважаючи увагу на те, що ці напрями не є показниками успішності
програми та не передбачають досягнення цілей та мети бюджетної програми.
Розділ 9. Одноразова грошова допомога в разі інвалідності або загибелі (смерті) учасників війни
України проти російської агресії.
–– вдосконалити діючі порядки використання коштів із метою уникнення випадків невиплати коштів особам,
які мають право на їх отримання.
–– усунення випадків повернення грошових коштів, унаслідок недоліків нормативно-правового, організаційного та інформаційного забезпечення.
–– вдосконалити планування та розрахунок сум виплати, аналіз причин зменшення/збільшення виплат, випадків, що надають право на отримання ОГД, кількість осіб, які мають таке право, так як зі звітів про виконання
бюджетних програм неможливо зрозуміти причини зменшення/збільшення витрат, що призводить до неефективного планування і суперечить правилам складання паспортів бюджетних програм.
Розділ 10. Допомога громадським організаціям ветеранів
З метою належного контролю за використанням бюджетних коштів, спрямованих на підтримку ветеранських
громадських організацій та організацій інвалідів необхідно
–– удосконалити та впровадити проектний механізм фінансування ветеранських організацій: Мінсоцполітики (2018 рік);
–– проводити моніторинг витрачених коштів: Мінсоцполітики (2018 рік)
Уряд підтримав законопроект щодо лікування учасників АТО [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.mil.
gov.ua/news/2017/12/20/uryad-pidtrimav-zakonoproekt-shhodo-likuvannya-uchasnikiv-ato/
35
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1. INTRODUCTION
The following report presents key findings from research on the socio-economic impacts of the continuing conflict in eastern Ukraine on internally displaced persons, veterans, and host communities.
Data was collected from October 2016 through
March 2017 by the World Bank and its partner organizations; the Cadmus Group, Inc. (Cadmus) and
the Kyiv International Institute of Sociology (KIIS).
The report is organized into four sections: 1) Introduction, which sets the context for the research and
provides an overview of the research methodology;
2) Socio-Economic Impacts of Internal Displacement-Findings and Priorities for Development Action; 3) Socio-Economic Impacts of Veteran ReturnFindings and Priorities for Development Action; and
4) Conclusions. Details on the survey methodology,
survey questionnaires, and more extensive findings
are provided in supplementary annexes (available
on request).

1.1. Conflict in Eastern Ukraine –
Development Impacts
As the conflict in eastern Ukraine enters its fourth
year, ongoing violence continues to cast a long
shadow over Ukraine’s overall development prospects as well as the lives and livelihoods of millions
of Ukrainians. Over 10,000 individuals have been
killed, 2.7 million persons displaced, and over 4
million people in the eastern Donbas region of the
country have been directly affected by continuing
hostilities. Severe humanitarian impacts remain,
particularly in non-Government controlled areas
and along the ‘contact line’ which separates Government-controlled and non-Government controlled
areas of Ukraine. However, these immediate needs
are increasingly accompanied by mid-to long-term
development challenges as the conflict becomes
protracted.
Continued insecurity has interrupted industry and
led to job loss, impacted service delivery, infrastructure and urban development, and put additional

pressures on Ukraine’s already overstretched social
protection systems. As the crisis continues, these
development deficits have become more pressing,
with more frequent calls for Government of Ukraine
(GoU) outreach and support to eastern populations
and long-term integration solutions for internally
displaced persons (IDPs), veterans, and host communities. The conflict and its impacts also intersect
with Ukraine’s broader political and economic reform process that promised sweeping changes
following the “Maidan” uprising in 2014. While the
Government has taken many important steps to stabilize its earlier political and economic crises, these
steps represent only the start of a long and arduous
reform process.
Conflict has paralyzed economic activity in Ukraine’s
eastern industrial heartland. Pre-conflict the Donetsk and Luhansk regions accounted for almost
one-quarter of Ukraine’s industrial activity and an
equal share of its exports.1 Disruptions in industry,
transport and small- and medium- size enterprise
activity have led to widespread job loss and a crisis of investor confidence has undermined business
development. Hostilities have led to a decline of
Ukraine’s exports and imports due to deterioration of trade with Russia and an overall decrease in
economic activity.2 Real GDP grew modestly by 2.3
percent in 2016 after contracting by a cumulative
16 percent in the previous two years of instability.
Poverty rates also increased significantly in 2015,
with access to services and livelihoods particularly
impacted in conflict-affected areas. While poverty is
estimated to have moderated slightly in 2016, stronger economic recovery has also been held back, in
part, due to the continuing conflict in the East.3
1
UN, EU, WB, ‘Recovery and Peacebuilding Assessment for
Eastern Ukraine’; March, 2015.
2
Economic Connectivity of Trade in Ukraine, Swiss Confederation, 2016.
3
World Bank, ‘Macro Economic Update for Ukraine,’ April
2017. http://www.worldbank.org/en/country/ukraine/publication/economicupdatespring2017
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Of the over 1.7 million internally displaced, more
than half of IDPs have stayed in Donetsk and Luhansk regions in the eastern Donbas near the conflict zone, however, IDPs have also settled throughout the country in search of security and opportunity.
Nearly 60 percent of registered IDPs are pensioners,
60 percent are women, 13 percent are children and
4 percent are disabled. While the Government of
Ukraine (GoU) and international partners have taken steps to protect and support conflict-affected
populations by adopting relevant legislation and
allocating available resources, the overall economic
situation and the increasingly protracted nature of
ongoing hostilities means IDPs and host communities are confronting growing socio-economic pressures.
Increasing numbers of Ukrainians (enlisted, conscripted, volunteers) returning home from military service also face challenges in reintegrating
back into their communities. As of April 2017, over
300,000 veterans have been demobilized after serving in eastern Ukraine. An estimated 10,000 volunteers have also taken part in the conflict.4 Furthermore, it is projected that up to 30,000 individuals
per year will continue to join the ranks of veterans
if the conflict continues.5 Many veterans have trouble acclimating to civilian life, including experiencing post-traumatic stress disorders and other health
challenges. The overall contraction of Ukraine’s
economy means that jobs and livelihood opportunities are even more limited for veterans and former
fighters often face barriers in receiving the benefits
for which they are eligible.
As displacement and conflict-related pressures
mount, there is a need to build the resilience of
communities to cope in the mid-to longer-term.
The GoU established in 2015 the State Agency of
Ukraine for Donbas Recovery (SADR), which was elevated in April 2016 to a new Ministry for Temporarily Occupied Territories and Internally Displaced
Persons (MOT). MOT has been charged with developing a State Target Programme for Recovery of the
Eastern Regions of Ukraine (STP). The STP represents
a Governmentled strategy and financing approach
for recovery and peacebuilding activities, including
priorities for international support and investments
in recovery programs that focus on displacement

4
Data from Legal 100, a nongovernmental organization in
Ukraine focused on veterans’ issues and a Cadmus partner in
WB survey research on veterans.
5
Projections from survey consultations with veterans’ organizations.
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and veterans’ challenges in addition to the chronic
issues facing host communities that are impacted by
the conflict.

1.2. Rationale for Survey
Research
In order to design effective and targeted conflict-recovery programming, robust data is needed on the
development impacts of the crisis. At the GoU’s request, the World Bank, United Nations, and European Union conducted a Recovery and Peacebuilding
Assessment (RPA) for Eastern Ukraine that was endorsed by the GoU in August 2015. The RPA provided a joint assessment of initial needs in the areas
of: (i) critical infrastructure and social services; (ii)
economic recovery; and (iii) social resilience, peacebuilding, and community security. The Assessment
represented a snapshot in time, and did not include
primary or survey research. Many Ukrainian researchers and international partners have also collected a range of valuable data on the status and
needs of IDPs and conflict-affected communities.6
In order to build on, complement, and leverage existing research, this study identified the following
key gaps:
hh Most recent data was focused around humanitarian needs rather than information that would
be useful in development planning.
hh Available data that could be used for development planning purposes often derived from
small samples, had limited geographic scope
or was not sufficiently disaggregated or representative to permit analysis of effects among diverse conflict-affected populations.
hh There were limited studies that took a national
perspective—including the impacts of the conflict on IDPs, veterans, and host communities

6
IOM National Monitoring System (NMS); REACH InterAgency Vulnerability Assessment of ConflictAffected Communities in GCA of Donetsk and Luhansk; UNHCR Ukrainians’
Attitude toward Internally Displaced Persons from Donbas
and Crimea; Council of Europe Enhancing Legal in Ukraine
for Rights of IDPs; EU Study on Mental Disorders and Access
to Services among IDPs; Global Affairs Canada – Assistance to
Conflict Affected Population Report; ILO Employment Needs
Assessment of IDPs; UNHCR/ Crimea SOS Monitoring Report
on Relationship between Host Communities and IDPs; UN
OHCHR/ East SOS Freedom of Movement in Eastern Ukraine;
UNICEF Out of School Children in Ukraine; USAID UMedia
Project; European Research Association IP and host community. This represents a partial list of the many existing studies on
conflictaffected populations in Ukraine.

throughout Ukraine (not just in the East).
hh Often studies focused only on IDP populations
rather than the impact of conflict on both IDPs
and host communities.
hh There was no significant research nor empirical
data on veterans’ issues in Ukraine, particularly
on socio-economic status, reintegration challenges and service needs.

1.3. Research Goals and Areas
of Focus
To fill these identified gaps and build on earlier
studies, the World Bank together with its partners—
the Cadmus Group, Inc. and the Kyiv International
Institute of Sociology—carried out research from October 2016 through March 2017 focused on the socio-economic impacts of displacement and veteran
return.
Research Goal: Generate data on socio-economic impacts of the conflict throughout
Ukraine to strengthen the evidence base for the
GoU and international partners to better identify, design, and implement development policies and programming.

on the experience of veterans and veterans’ families. A combination of secondary desktop data, extensive consultations, and primary quantitative and
qualitative methods were used to explore a series
of socio-economic conditions across surveyed populations. This included common areas of research
focus across populations sampled, as well as some
targeted questions by population type (see table 1
below).
The research also focused on capturing Ukrainewide results and trends with sampling techniques
that weighted surveys toward areas of Ukraine with
the greatest concentrations of IDPs and veterans,
but also ensuring representation of oblasts neighboring the conflict zone, central Ukraine, Kyiv and
the west of the country. Due to restrictions on the
World Bank’s areas of operations, research was limited to the government-controlled areas of Ukraine.
See figure 1 for an overview of the geographic
spread of survey research.

1.4. Methodology – Track 1 IDPs
and Host Communities

Survey research on IDPs and host communities included a combination of quantitative and qualitative methods, including a survey of 2,004 IDPs and
2,021 hosts and 20 focus group discussions. The
IDP quantitative sample was drawn proportional to
In recognition of the scope of the challenge and
the number of officially registered IDPs in a given
the diversity of populations to be sampled, a ‘twogeographic area based on data from the Ministry
track’ approach was taken. Track 1 focused on IDPs
of Social Policy. A stratified and multi-stage sample
and host communities and track 2 research focused
design ensured reliable estimates of the survey indicators, including the
whole country, urban
TABLE 1: SURVEY RESEARCH – FOCUS AREAS BY POPULATION TYPE
and regional areas,
(italicized areas of inquiry tailored to specific concerns of target population)
and rayons by distance
from the conflict zone
IDPS
HOST COMMUNITIES
VETERANS
(Donbas, neighboring
eastern oblasts, Kyiv
-- Household data
-- Household data
-- Household data
-- Poverty/welfare status
-- Poverty/welfare status
-- Poverty/welfare status
and ‘other’ oblasts).
-- Employment and eco-- Employment and eco-- Employment and ecoThe IDP survey utilized
nomic prospects
nomic prospects
nomic prospects
a time-location sample
-- Development concerns
-- Development concerns
-- Access to benefits and
and snowball tech-- Access/quality of hous-- Access/quality of housservices
nique,
recognizing
ing and services
ing and services
-- Inclusion and accountthe challenges in sam-- Inclusion and account-- Inclusion and accountable governance
pling displaced popuable governance
able governance
-- Length of service
-- Displacement duration
-- Demobilization status
lations. Each interview
-- Registration status
-- Post-traumatic stress and
was conducted face-- Return intentions
psycho-social challenges
to-face and the data
-- Return/reintegration to
entered digitally into
communities
tablets for geocoding.
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FIGURE 1: SURVEY RESEARCH NATIONWIDE – IDPS, VETERANS, HOSTS
Percentage of interviews – IDPs/hosts

Interviews conducted - Veterans

* Survey research was not conducted in areas in grey due to access challenges

Source: Image (map) by Sven Teschke, Germany; Terms of Use: GNU Free Documentation License 1.2; adapted by Kyiv International Institute for Sociology

The host community sample of 2,021 individuals was
also weighted to consider the areas where the largest populations of IDPs reside, based on GoU-provided data. Urban settlements and regional districts
were selected using the Probability Proportional to
Size (PPS) technique, based on the number of displaced individuals registered in the district. At the
second stage, voting precincts were selected randomly and systematic selection of households (every third household) was then applied in the third
and final stage. Respondents were either heads
of their households or were most informed decision-makers and interviews were conducted with a
digital tablet for geocoding.
Among the sample of respondents, the research
sought to target specific subgroups that may be
uniquely impacted by the conflict, including: 1)
women (heads of household); 2) returnees (hosts
who were former IDPs that had returned to their
communities of origin); and 3) pensioners.

TABLE 2: OVERVIEW - QUANTITATIVE
RESEARCH
IDPS

HOSTS

Sample of 2,004 IDPs

Sample of 2,021 hosts

Sample is proportional to the number of officially
registered IDPs
TLS and Snowball
Technique

District/rayon/precinct/
address (third household)

Personal interview with tablet
Head of household (or most informed)
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Track 1 also included qualitative research in the form
of focus groups discussions (FGDs) across Ukraine
(see table 3). Twenty focus groups were held with
mixed demographics and geographies, to obtain
a diverse cross section of respondents and explore
quantitative survey findings in further depth.

1.5. Methodology – Track 2
Veterans
The veterans’ track of the research consisted of two
components: a quantitative survey and in-depth interviews. In the first component, 317 surveys were
conducted amongst veterans of military operations
in eastern Ukraine using personal interviews. Surveys were conducted in Kyiv, Zhytomyr, Kharkiv,
Mykolaiv, Dnipro, Lviv, and the Lviv region (the towns
of Yavoriv and Novoyavorivsk). The study participants were recruited with the help of the Ukrainian
non-governmental organization (NGO) Legal Hundred and its network of partner veteran organizations and associations.
For each region, a quota target was created that included the total size of the sample, as well as the desired number of interviews with the following subcategories: female veterans, veterans with physical
disabilities, and veterans from rural areas. The sample was not random since the research team could
only reach respondents through local organizations
and/or their networks. Therefore, it can be concluded that respondents to this survey are relatively well
integrated, at least within the veteran community
(they have networks, are aware of or participate with
organizations that support veterans, etc.).

TABLE 3: FOCUS GROUP DISCUSSIONS – IDPS/HOST COMMUNITIES
TYPE

GENDER

AGE

EMPLOYMENT

LOCATION

IDP

Mixed

20-60

Currently employed

Kharkiv

IDP

Mixed

20-60

Currently employed

Chuguiv

Host

Mixed

20-60

Currently employed

Kharkiv

Host

Mixed

20-60

Currently employed

Chuguiv

IDP

Mixed

20-60

Self-employed

Kyiv

IDP

Mixed

20-60

Self-employed

Severodonetsk

IDP

Mixed

20-60

Unemployed

Odessa

IDP

Mixed

20-60

Unemployed

Belgorod-Dnistrovsk

Host

Mixed

20-60

Unemployed

Odessa

Host

Mixed

20-60

Unemployed

Belgorod-Dnistrovsk

IDP

Women

30-50

Varied

Zaporizhzhia

IDP

Women

30-50

Varied

Melitopol

Host

Women

30-50

Varied

Zaporizhzhia

Host

Women

30-50

Varied

Melitopol

IDP

Mixed

18-24

Students

Kyiv

IDP

Mixed

18-24

Students

Severodonetsk

IDP

Mixed

60+

Recipients-pensions

Lviv

IDP

Mixed

60+

Recipients-pensions

Severodonetsk

Returnees

Mixed

21-39

Mixed

Severodonetsk

Returnees

Mixed

40-65

Mixed

Severodonetsk

Recognizing the potential sensitivities and limitations of focus group discussion (FGDs), the second
portion of the veterans’ research involved in-depth,
qualitative interviews with 40 individual veterans,
family members, and/or representatives of veteran organization to explore the survey findings in

greater depth. Participants responded to questions
regarding their place of residence, education, voluntary or forced (enlistment) entry into service, disability, and experience of receiving psychological
help. The interviews were held in Kyiv, Berdychiv,
Severodonetsk, Novoyavorivsk, Lviv, and Dnipro.
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2. SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF
INTERNAL DISPLACEMENT – FINDINGS AND
PRIORITIES FOR DEVELOPMENT ACTION
2.1. Overview of Key Findings
Three years since the outbreak of conflict, the situation of internally displaced in Ukraine is increasingly
static. As IDPs approach three years of forced displacement, most have moved infrequently from their place of
first refuge. Over half have not returned to their home
areas since becoming displaced and only 15 percent of
IDPs claim to visit home areas on a regular basis. Overall, a quarter of IDPs have no intention to return. Another quarter are prepared to return when conditions are
right and half of IDPs express uncertainty about returning home at all. Those IDPs that do not intend to return
or are ambivalent frequently describe their home areas
as “ruined.” The primary condition for any return is an
end to the conflict, yet the overwhelming majority of
IDPs see no end in sight to the violence in the east.
Among the most striking features of the research is
the convergence of the economic well-being of IDPs
and hosts. Hosts cite a rise in prices and communal tariffs while IDPs reference rent, utilities and an inability to
find permanent, well-paying employment as causes for
anxiety and economic concern. IDPs piece together an
average household monthly income of 3813 UAH typically composed of salaries, pensions, and social payments, with incomes rising as distance increases from
the line of contact. Salaries and pensions make up the
majority of income for hosts, averaging 4752 UAH per
household each month.
Non-displaced populations have lost more ground,
essentially bringing them closer to the socio-economic “level” of IDPs. While host households are
slightly better off than IDP households, resident populations maintain that their economic status has deteriorated in the last twelve months whereas IDPs have
endured chronic and consistent fragility since their displacement.
Yet IDP populations are less resilient and face more
uncertainty in securing permanent employment,
housing, and accessing services. They are more likely

10

to be unemployed, less likely to find a permanent job,
and when they start businesses of their own as an income-generating strategy, many find general economic
decline has reduced their client base. Moreover, large
numbers of IDPs experience a mismatch of their skillsets with labor markets in host communities. Women
IDPs face particular difficulties balancing family responsibilities and childcare with their desire for employment
and income.
Hosts and IDPs share negative perceptions regarding access to services (particularly health) and the
performance and responsiveness of government
authorities (national and local). Both IDPs and hosts
express low levels of satisfaction with public services in
general and with the cost and poor quality of health care
provision, in particular. Overall, IDPs in Kharkiv, Zaporizhzhia, and Dnipropetrovsk have the highest levels of
concern over social service delivery, their financial status, and discrimination. Important exceptions are new
administrative service centers that receive high marks
by IDPs and host alike. IDPs and hosts share remarkably
common anxieties over the future and similar crises of
confidence in government institutions.
Both populations report little discrimination in accessing services and limited social tensions between
IDPs and hosts in most areas. IDPs and hosts generally
regard the other with feelings that range from neutrality
to appreciation for their common hardships. Relatively
few IDPs or hosts express hostility or cite systemic discrimination based on residency status. Key exceptions
are unemployed IDPs and pensioners that appear to
be more socially isolated. Despite improvements in social relations, IDPs maintain they rarely feel “at home” in
their locations. They cite being unable to own a home
and find permanent employment as factors in their
alienation. Moreover, an inability to vote in local elections and limitations on their rights as citizens also contribute to a sense of marginalization.

2.2. Profile of Survey
Respondents – IDPs and
Hosts
As explained in the methodology section, data was
collected and then collated by region. The majority
of interviews took place in the Donbas (37 percent
of IDPs and hosts); the three neighboring oblasts
(21 percent); Kyiv city and Kyiv oblast (20 percent);
and in remaining areas of the country (22
“We ran there in our
percent). More than
underwear and slippers.
Because I live right next to the
a half of the responairport, next to the old terminal
dents were residents
in Donetsk. I don’t remember
of cities with a popuhow we ran at all. It was just
lation of over 50,000
a shock; the most important
people.

thing was to grab the children.”
(IDP, Zaporizhzhia)

The majority of IDP
survey respondents
lived in areas east of
the “contact line” prior to displacement.
Before their displacement, 88 percent of
the IDPs that took
part in this research
lived in NGCAs of
Ukraine. Another 9
percent resided in
conflict-affected areas in GCAs. Three
percent of IDPs originated from Crimea. Whereas
all IDPs from eastern Ukraine cited physical security
as the primary driver of their displacement, nearly
all IDPs from Crimea cited differences over political
orientation as the reason they left their home areas.

“In our area, the shelling
started as well, and the military
boarded us on a train. And
here, we called and some
people of faith told us that
there is this resort in Odessa
region. It was temporary
for the summer, everybody
thought. Nobody expected it
and we came here without our
possessions. We came as we
were, with my son.”
(IDP, Odessa)

Over three quarters of the IDPs in Ukraine were displaced in 2014 and are now enduring protracted

FIGURE 2: AREAS OF GEOGRAPHIC
CONCENTRATION FOR IDP/HOST
RESEARCH

* Survey research was not conducted in areas in grey due to access challenges

Source: Image (map) by Sven Teschke, Germany; Terms of Use: GNU Free
Documentation License 1.2; adapted by Kyiv International Institute for Sociology

displacement after leaving their homes. Departure
from home areas was often rushed in many cases,
taking place on short notice and with few possessions. As IDPs approach three years of forced displacement, most have moved infrequently from
their place of first refuge.
Among IDPs selected for this survey, nearly three
quarters currently live in larger towns (population >
50,000) or large cities. Respondents were predominantly women (as were host participants), yet IDPs
were younger (with more participants 18-45 years of
age) than the host population that took part in the
research. More IDP respondents completed higher
education than hosts as well. When comparing IDP
and host respondents from the same age groups,
IDPs are, in general, more educated than hosts, but
have a lower level of employment. For both IDPs and
hosts, the average household size is 2.5 persons.

FIGURE 3: GENDER AND AGE OF RESPONDENTS (PERCENTAGE OF IDPS AND HOSTS)
Gender
Male

Age

Female

18-29
18%

70%

66%

21%

34%

IDPs

Hosts

46-59

60+

32%
26%

41%
30%

30-45

20%
IDPs

30%
13%
Hosts
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Over 95 percent of IDPs report being registered;
one focus group member captured the sentiments
of many others when she stated, “Without that, we
are nobody here.” The small percentage of IDPs
that are not registered claim they were ineligible,
uninformed, not in need of assistance, or fearful of
government intrusion in their lives. Overall, 78 percent of IDPs indicate they left no members of their
household behind in NGCAs yet most maintain that
they have relatives that are still in home areas and
who have not left due to age; bad health or difficulty moving; fear of unemployment; fear of leaving
property unattended; or fear of leaving their businesses.
IDPs had differing reasons for why they chose to
move to their displacement locations. Most respondents in rural areas away from the Donbas suggest
that the key factor for choosing a place of refuge was
the presence of family and friends. Having relatives
and friends in a new location gave IDPs some flexibility in their length of stay, the ability to put off negotiating a lease, deferring rent or utility payments
or contending with other burdens associated with
independent housing. However, more IDPs in urban areas (>50,000) were pulled there in search of
employment than to be near relatives. Respondents
that settled in the Donbas and regions nearer the
conflict were more influenced by proximity to home
areas than either family or employment. Other less
influential factors impacting settlement patterns include available housing and a desire to be far away
from conflict-affected areas of the country.

FIGURE 4: TOTAL NUMBER OF
DISPLACEMENTS (AS PERCENTAGE OF
ALL IDPS)
13%

2%

1 displacement
2 displacements
3+ displacements

85%

FIGURE 5: IDP RETURN INTENTIONS BY
REGION
Donbas

Neighboring oblasts

Kyiv & Kyiv oblast

Other oblasts

57%
45%

42%
34%
22%

28%

24%

10%

2.3. Key Findings
At some point

2.3.1. Key Finding – The displacement
situation for IDPs is increasingly static.
As IDPs approach three years of forced displacement, most have moved infrequently from their
place of first refuge, over half have not returned to
their home areas since becoming displaced and few
claim to visit home areas on a regular basis.
Once IDPs were settled in places of first refuge, the
majority did not move very often: 85 percent of
respondents have changed their living place only
once. Only 13 percent of IDPs surveyed changed
their location twice, and 2 percent changed three
and more times. The chance to be with family and
friends, the opportunity to find a job, and the quality of the living space and seasonal considerations
were the most important factors for those IDPs that
relocated several times.
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As soon as possible

Half of IDP respondents have not visited their home
areas since their initial displacement. Another quarter of IDPs reported visiting once a year or less;
15 percent visited 2 to 3 times a year; and only 7
percent of respondents indicated that they visited
more frequently. IDPs who left areas that are now
back under government control indicate that they
visit their original homes more often with 29 percent
returning once per year or less frequently, 16 percent returning several times a year, and 20 percent
returning more frequently. Nearly all IDPs indicate
that visits to home areas in NGCAs and GCAs are 30
days or less in duration.
The primary reasons IDPs travel to home areas are to
look after property and to visit relatives and friends.
At times, this entailed bringing medicine or neces-

sities to relatives, settling business-related issues,
selling property, or collecting documentation. Yet
the visits are typically short. “We cannot bear to stay
longer,” said one focus group participant and many
more complained that crossing the line of contact
was the biggest impediment to frequent visits. Survey and focus groups respondents cite long lines,
the expense of travel, corruption at checkpoints,
and humiliating treatment during the crossing as
factors discouraging visits.
While issues like these limit visits, other factors appear to defer return. Security remains the overriding deterrent, followed by the political orientation
of authorities in NGCAs, social tensions with family, and poor employment prospects in home areas.
Overall, nearly 75 percent of IDPs either do not want
to return home, or remain uncertain of their intentions compared to over 80 percent that intended to
return in surveys that took place in July 2015 and 43
percent that stated they wished to return in March
2016.7 Just over a quarter of IDPs fear that they may
be forced to return due to economic hardship (including eviction) or to care for relatives remaining
in NGCAs.
Regional differences can be found in the return intentions of IDPs, however. Overall, more educated,
highly skilled, and younger IDPs are less inclined
to return, while those closer to the line of contact
and NGCAs are more intent on return. IDPs in the
Donbas are also more likely to express greater discomfort being away from home areas and to experience financial distress, including difficulty in finding
employment. Overall, however, the trends over the
last three years illustrate declining intent to return
across all demographic categories of IDPs, signaling a loss of confidence in near-term peaceful resolution to the conflict and the viability of return to
home areas.
IDPs in Ukraine are a population caught between an
inability to fully adapt to life in displacement and declining hopes for successful return to their homes.

7
See, for instance, the high percentage of IDPs intending
to return home ranging from 97 percent among IDPs in Kharkiv
to 56 percent among IDPs in Donetsk. REACH, “Shelter and NFI
Needs Assessment: Ukraine” August 2015. p. 18; also see IOM,
Displacement Tracking Matrix data from March 2016 (Round
1 – March 2016) that placed the number of individuals intending
to return to their place of residence at 43.7 percent. As of April
2017, the number that were certain they wished to return fell to
25 percent in the current research (allowing for methodological
differences in how intention questions were formatted), with
increasing numbers of IDPs now uncertain of their intentions.

For many IDPs, re“Home does not exist. ...In our
turn is a distant and
memories, it is the same, but
distasteful prospect.
you understand that people
Focus group particare totally different there,
ipants cite “being
thoughts are different, life
viewed as an enemy
is different, the situation is
there,” and “having
different.” (Kharkiv, IDP)
nowhere to go back
‘The more time goes by, the
to.” They describe
more I don’t want to (return),
home areas as “ruthat’s how you could put it.”
ined” and maintain
(Kyiv, lOP)
“normal life is impos“If I see that some conditions
sible there.” Yet, in
are created there. ...That it’s
their current place of
possible not just to live, but to
residence it remains
work. ... To do something (I will
difficult to fully intereturn then). (Kyiv, IDP)
grate, advance economically, or to remain hopeful about the future.

2.3.2. Key Finding – There is a convergence of
economic circumstances among IDPs and
hosts.
Among the most striking features of the research is
the convergence of IDP and hosts perceptions of
their economic well-being: 68 percent of IDPs report that after suffering a dramatic decline in living
standards after displacement, their subsequent economic situation has remained fragile and generally
unchanged. In contrast, 75 percent of hosts report
marked declines in their economic situation in the
last twelve months. As such, non-displaced populations have lost more ground, essentially bringing
them closer to the socio-economic “level” of IDPs.
This decline in fortunes has contributed to increasing pessimism, with twice as many hosts than IDPs
believing that their economic situation will worsen
over the next year. IDPs, for all the challenges they
face, are more inclined to anticipate their economic situation staying the same or improving over the
next twelve months; even though the data suggest
they remain far less resilient to economic shocks
than hosts.
IDPs are more reliant on social assistance and more
likely to have trouble securing permanent employment. The most common sources of income in IDP
households are social payments, salaries, pensions,
humanitarian aid and financial assistance from relatives and friends. One IDP in six earns income from
casual, often intermittent and nontaxable employment. Indeed, the lack of permanent, “reliable” employment is cited as a significant stress for IDPs in
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FIGURE 6: MONTHLY INCOME PER PERSON
FOR HOSTS AND IDPS
Hosts

0-500 UAH

1501-2000 UAH
2001-2500 UAH
2501-3000 UAH

11%

1%

501-1000 UAH
1001-1500 UAH

IDPs

15%

9%

24%

32%
15%

21%

16%

14%
8%

10%

3001-4000 UAH

5%

4001-5000 UAH

4%

5%
4%

5001-6000 UAH

1%

1%

6001-8000 UAH

2%

1%

8000+ UAH

1%

0%

survey research. Moreover, social assistance infrequently totals more than 1000 UAH per month and
salaries are the main source of income for nearly half
of IDPs followed by
social assistance and
“Communal utility fees have
pensions. Comparbeen raised, the wage has
atively, hosts receive
dropped even lower, tax rates
less social assistance
have increased; financially,
and rely more on salit is very difficult, prices in
the store have spiked, it is
aries and pensions.
impossible to buy anything.
Now I have debts. Prices
have grown, and, naturally, it
was a blow to our budget.”
(host, Odessa)
“The wage now includes the
army fee, one more tax, one
more expense.”
(host, Zaporhizhia)
“Men have left for the AntiTerrorist Operation. And
women are now like draft
horses, they are both here
and there, both at a focus
group and at work. And then
there’s some other additional
work, because you have to
pull all that.”
(host, Kyiv)
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The average monthly income of an IDP
household is 3813
UAH, while the average for host community households
is 4752 UAH, with regional variations. As
their economic status
converges, however,
IDP and host strategies for overcoming
economic hardships
have also become
similar. Both groups
deny purchasing essential items (67 percent of IDPs and 73

percent of hosts) and attempting to procure allowances or subsidies ranks second (54 percent of IDPs
and 60 percent of hosts). Other common practices
include spending savings, borrowing money, selling
personal items or property, and postponing rent or
utility payments. Yet, IDPs worry far more than hosts
about losing their accommodation. Among hosts,
the majority (77 percent) believe that they are financially stable enough to continue living in the same
home during the next 12 months. Less than half of
IDPs feel financially secure enough to anticipate living in their current accommodation over the next
year, despite programs aimed at helping IDPs secure shelter.
In addition, host community residents have more
property at their disposal than IDPs and are better
able to withstand unexpected demands by resorting to selling their assets. Over 72 percent of hosts
have large household items in their possession, 69
percent own an apartment, 33 percent own a house
or a summer house, 25 percent possess crops for
gardening or agricultural purposes, 22 percent
own the land, and 17 percent own small animals.
Conversely, only 33 percent of IDPs possess large
household items, 27 percent own an apartment,
and 12 percent own a home or a summer home.
Households headed by men have higher incomes
than ones headed by women, across all age groups
and for both IDPs and hosts.
Both hosts and IDPs complain about common expenditures being too high, especially food, utilities
and health care. Poorer IDPs (bottom 20 percent
or “B20”) spend far more than B20 hosts on food,
for example. In addition, more than half of IDPs (53
percent) pay rent and report this as their greatest
and most burdensome expense. Additionally, an average of 66 percent of household expenditures are
covered by social transfers for B20 IDPs and these
transfers, along with unconventional sources (e.g.,
remittances), are often the largest share of income
for IDPs versus pensions for the poorest hosts.
The average income of IDP households is somewhat higher in oblasts located farther away from
the conflict zone and the level of social assistance
and humanitarian aid as a percentage of income
also declines with distance from the Donbas. Regional trends for hosts are somewhat different from
those of IDPs with incomes for hosts highest in Kyiv
and the level of social benefits as a percentage of
income peaking in the three eastern oblasts neighboring the Donbas.

FIGURE 7: AVERAGE MONTHLY OVERALL SOCIAL ASSISTANCE RECEIVED FOR IDPS AND
HOSTS (PERCENT OF OVERALL HOUSEHOLD EXPENDITURES)
IDPs
Richest

Hosts
Richest

27%

9
8

48%

4

55%

3
2

69%
40%

60%

80%

Social assistance

43%
46%
49%
51%

9

50%

8

52%
53%
53%

7

5

57%
60%

4

61%
61%

3

61%
62%
55%

2

57%

Poorest
20%

30%
Hosts

40%
IDPs

33%

Poorest

26%
0%

20%

40%

60%

80%

50%

In Kyiv and Kyiv oblast, both IDP and host respondents more often list salaries as a source of income.
In the Donbas, pensions are a greater source of income. This may be due to the increased numbers of
older residents and IDPs in the Donbas with large
numbers of youth (<35 years of age) having left for
urban areas further west. IDPs from territories located near the conflict zone more often mention receiving humanitarian aid and having access to reserves
of food and other essentials. Local populations in
Donbas are also more likely to report subsistence
farming as a source of income.

Compared to other displacement crises, Ukraine’s
IDPs have managed to attain impressive rates of
employment in a moribund and conflict-affected
economy. Most working IDPs have also secured employment in many of the same professional fields
that capitalize on their pre-displacement skill sets.
However, many of these jobs are not considered
permanent and there is still a large unemployed
and under-employed cohort of working age IDPs.

57%

10%

42%

Comparative Employment Figures

55%

6

0%

31%

Social assistance

FIGURE 8: SHARE OF HOUSEHOLD BUDGET
ALLOCATED TO FOOD EXPENDITURES
(PERCENTAGE OF ALL IDPS/HOSTS)
Richest

31%

4

2

63%

Poorest
20%

20%

5

3

56%

0%

30%

6

44%

5

18%

7

40%

6

21%

8

37%

7

19%

9

34%

60%

63%

70%
70%

Overall, employment levels within IDP and host
communities are similar but there are differences
between both populations when assessing employment at different income levels. Taken together, 41
percent of IDPs and 44 percent of hosts are currently employed. The unemployment rate is 17 percent
among IDPs and 7 percent among hosts. However,
as many as 57 percent of B20 IDPs are unemployed
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FIGURE 9: EMPLOYMENT STATUS OF IDPS AND HOSTS BY PERCENT OF IDPS/HOSTS
OVERALL
IDPs

Hosts
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28%
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Employed

20%
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compared to 22 percent among hosts. The difference is also notable, although not as dramatic, when
comparing employment figures. Twenty-six percent
of poor IDPs are employed compared to 31 percent
among hosts. IDPs have also experienced a decrease in income compared with pre-displacement
employment. Many working IDPs have reentered
the same fields and professions, yet permanent and
fulltime employment is more elusive and less lucrative than it was in the
past.

“Now people don’t have much
choice about what job is better
or what is worse. They need
income to live.” (IDP, Chuhuiv)
“When the heating season
started, the flow of clients fell
sharply.” (IDP, Kyiv)

“Jobs are inherited here,
it is explicit. ...Good jobs
are, 100%.” (IDP, BilhorodDnistrovskyi)
“Well, you have to work more
here. Here you have to do
three to four times more to
have at least the same income
I had in Luhansk. I would make
four times more money there
for the same work. And here,
you work more, but for the
same money.”
(IDP, Severodonetsk)
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46%
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Stress due to not having enough work or
income is more common among IDPs
than hosts, in part
due to the more unpredictable and less
permanent nature of
the employment experience for IDPs. Prior to displacement,
47 percent of IDPs
were working and 42
percent report being unemployed (including pensioners).
Of those that were
working before displacement, 91 percent had permanent
employment. In dis-

50%
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20%

22%

30%

31%

B40

B20

15%

40%

30%
20%

39%

T60
Pensioner

placement, the employment rate of IDPs dropped
to 41 percent with only 78 percent being engaged
in permanent employment. Moreover, fewer IDPs
hold full time jobs (84 percent compared with 90
percent prior to displacement) and the number of
IDPs that identify as working on a temporary basis
has risen from 4 percent prior to displacement to 12
percent during displacement. Overall, employment
has become more tenuous and temporary for IDPs
than it was before displacement.
The reasons IDPs cite for difficulties in finding more
predictable and permanent employment are the
shortage of jobs (layoffs, closure of enterprises due
to the economic crisis, the seasonal nature of some
employment), as well as low wages, poor terms, and
exploitative working conditions. Many respondents
also note that it is difficult to find a high paying job
without connections, something IDPs generally lack
in their new place of residence. Several IDPs in focus groups also complain of discrimination against
Donbas residents in hiring practices (certain good
paying jobs are described as “hereditary”). Women’s employment is limited by their family responsibilities. Women IDPs in focus groups suggest that
childcare that was once provided by relatives in
NGCAs was no longer available. Other women participants mention that employers prefer hiring men
to women since women may take maternity leave
and are perceived as taking sick leave more often.
Nearly half of unemployed IDPs (48 percent) and 22
percent of unemployed hosts are actively seeking
employment.

FIGURE 10: CATEGORIES OF OCCUPATION FOR IDPS AND HOSTS
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Poor employment prospects have also impacted
the host community, but to a lesser degree. There
has been far less volatility in hosts’ employment experience in the last 36 months when compared to
IDPs. Of the 7 percent that report as unemployed,
three-quarters have not worked for three to five
years. Fewer than two percent of the total number
of unemployed hosts were forced to resign due to
economic reasons, including industrial closure or
staffing reductions.
Among the 41 percent of IDPs that are employed,
nearly 70 percent work in areas that match their skill
set. Most individuals (56 percent) are working in the
same fields, inclusive of education (78 percent), sales
and repair of motor vehicles (63 percent), construction (65 percent), and health services (74 percent).
IDPs also typically work in the same professions, including machine fabrication, technical specialists,
and sales and service workers (70 percent). IDPs that
were self-employed prior to displacement typically
continue to work independently in displacement.
However, many complain of a decrease in the number of clients and income compared to their experience prior to displacement.
At the same time, those IDPs who worked in certain industries in eastern Ukraine find it difficult to
locate similar work; over half of IDPs that worked in
the refinery industry indicate that they had to seek

work in a new field. Likewise, almost half of skilled
craft workers also indicate
IDPs
that they changed their
field of employment. These
13%
shifts are explained as being necessary due to low24%
er demand for these skills
12%
with the closure of heavy
industry facilities in the east
6%
of the country and associated value chain impacts.
20%
Of those that are working,
27 percent are dissatisfied
with the conditions and
9%
income-generating potential of their position. Most
5%
maintain they need addi7%
tional training or employment alternatives to survive
economically or to advance
5%
their careers. Among IDPs
that are unemployed but
seeking work, a mismatch
of their skills (e.g., refinery operations, machine fabrication, and chemical engineering) poses barriers
to new and viable employment. Together, the underemployed and unemployed constitute as much
as 35 percent of working age IDPs. As the displacement crisis lengthens and the likelihood of local
integration and non-return increases, this sizeable
population should not be overlooked.

2.3.3. Key Finding - Hosts and IDPs also
share common concerns in regard to quality
and access to services (particularly health)
and the performance and responsiveness of
government authorities (national and local).
Both IDPs and hosts express low levels of satisfaction
with public services in general and with the cost and
poor quality of health care provision, in particular.
Overall, IDPs in Kharkiv, Zaporizhzhia, and Dnipropetrovsk have the highest levels of concern over social service delivery, their economic conditions, and
discrimination based on their residency status. They
are also the most pessimistic concerning their own
economic prospects, resolution of the conflict, and
the future of Ukraine. IDPs and hosts share remarkably common anxieties over the future and similar
crises of confidence in government institutions. The
primary complaints by both IDPs and hosts are that
government officials do not understand them, are
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FIGURE 11: ISSUES OF GREATEST CONCERN TO IDPS AND HOSTS (PERCENTAGE OF ALL
IDPS AND HOSTS)
Hosts
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Quality of municipal services
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Relations with other people

3%

Other

7%

not responsive, are corrupt or removed from their
everyday lives.
IDPs and host communities share common concerns
over health care and buying basic necessities. Forty-five percent of IDPs and 47 percent of hosts are
concerned about health care expenses with 39 percent of IDPs and 35 percent of hosts worried about
having enough money to purchase necessities.
While taking special note of the disparity between
IDPs that are concerned about housing (61 percent)
and local community members that expressed concerns about housing (22 percent), it is still compelling how both communities register similar priority
concerns over their economic well-being.
When data is examined for IDP and host concerns
by sector (e.g., education, health, social service delivery) the primary concern in each instance is the expense of each service or the small size of payments;
a financial anxiety and not a concern over the quality
of service delivery. However, secondary and tertiary
concerns that are common to both IDPs and hosts
do focus on quality of service delivery and access.
These include slow and complicated processes and
paperwork, long lines, a lack of information, impolite behavior on the part of public servants, and a
lack of availability of services through the internet.

7%
6%
5%
4%
3%
6%

16%
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18

11%

8%

Transportation

I have no concerns

IDPs

7%

5%

More state services have been accessed by IDPs in
the past two years. Even so, large majorities of host
and IDP households report no differences in their
ability to access state services. In general, IDPs are
satisfied with humanitarian aid, public transportation, IDP registration and pension registration, education access, and utilities services. However, they
express dissatisfaction with employment services,
housing placement assistance, childcare, medical
care, social payments, and affordable food services.
As noted, spending on necessities (including food),
employment, utilities and rent are among the most
urgent concerns for IDPs. It should be noted that
higher levels of satisfaction among IDPs toward services tend to come from less vulnerable IDPs, including those that live in their own or relatives’ housing,
those who are employed or have someone working
in the family, or those that were displaced without
children. Hosts gave mostly positive assessments to
public transportation, education, and childcare services but also gave lower marks to employment and
housing placement services.
An examination of IDP and host concerns by region
suggests that IDPs find housing (the affordability of
housing in particular) as the number one concern
across regions. For hosts, the priority issue is the
affordability of health care, with significant varia-

FIGURE 12: STATE SERVICES ACCESSED SINCE DISPLACEMENT (IDPS) OR OVER THE LAST
TWO YEARS (HOSTS) AS A PERCENTAGE OF EACH RESPONDENT GROUP
Hosts
Social support payment

IDPs
74%

39%

IDP registration services

74%

Utilities

53%

78%

Access to medical care

53%

68%

Access to humanitarian aid

42%

2%

Public transportation

37%

47%

Pension registration services

4%

Support for renewing or receiving documents

5%

18%

Employment placement services

4%

17%

Access to housing placement services

23%

15%

0%

Access to education

12%

14%

Access to legal advice and support services

2%

Access to psychological services

1%

8%
7%
5%

4%

Child care for children

5%

6%

Affordable food

2%

Business registration services

1%

Services related to land and property rights

2%

Other

2%

0%

1%

1%

2%

8%

DIDN’T RECEIVE ANY
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tion across regions. However, IDP populations vary
in their concerns across areas with the displaced in
Kyiv worried far more about access to education
than IDPs elsewhere and IDPs in eastern oblasts
significantly more concerned about employment
than IDPs in the rest of the country. Among hosts,
concerns over access to education in Kyiv are also
more pronounced than elsewhere. Hosts in eastern
oblasts are also concerned about employment, so-

2%

cial benefits and the quality of municipal services in
greater measure than hosts in the rest of the country.
A more directed line of questioning on certain
services reveals an interesting pattern of higher
levels of satisfaction among hosts and IDPs in the
Donbas. Alternatively, IDPs and hosts in adjoining
eastern oblasts are the least satisfied with selected

FIGURE 13: IDP CONCERNS BY REGION
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FIGURE 14: HOST CONCERNS, BY REGION
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FIGURE 15: PERFORMANCE RATINGS OF
LEVELS OF GOVERNMENT: SCALE OF
1 - 5 WITH 1 BEING “VERY BAD” AND 5
BEING “VERY GOOD” (AVERAGE OF ALL
HOSTS AND IDPS)
IDPs
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2.0
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National level
authorities
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administration

1.7
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The majority of focus group and survey respondents from both populations express low rates of
confidence in national, provincial and local level authorities. For both IDPs and hosts, regard for local
and national level authorities is quite low, although
local authorities have slightly higher performance
ratings. Interestingly, hosts are slightly more skeptical on the question of whether authorities care
about their concerns than IDPs. Yet hosts rarely fault
IDPs for service deficits. Blame more often falls on
high prices, corruption and lack of availability.

4%

10%
7% 8%

City major / Village
head

services. One reason for this dissatisfaction may be that
host and IDP pop“They have the same level of
ulations in Kharkiv,
service. For example, I was
Dnipropetrovsk, and
sitting in a clinic, my mother
Zaporizhzhia oblasts
needed a doctor, and they
express greater conwere served in exactly the
cern over their ecosame way.” (host, Odessa)
nomic future than
“No difference, I was there
others. IDPs in these
with my child, and there were
eastern oblasts are
IDPs, sick children, on the
also the most consame standing, both us and
cerned about the
them.” (host, Odessa)
affordability of housing whereas IDPs in
the Donbas, Kyiv, and Kyiv oblasts claim they have
fewer concerns about housing, childcare, municipal services, or social benefits. Generally, IDPs and
hosts in Kyiv are most optimistic about the future.
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same here.” (IDP, Kyiv)
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Relatively few IDPs and hosts have regular contact
with government officials and tend to base their
negative ratings of government on the long lines,
red tape, and excessive formalism they experience
when accessing many services and interacting with
government services. The negative light cast on

FIGURE 16: LEVELS OF SATISFACTION WITH SPECIFIED SERVICES ON A SCALE OF 1 (VERY
DISSATISFIED) TO 5 (VERY SATISFIED) AS A PERCENTAGE OF IDPS/HOSTS THAT RECEIVE
THESE SERVICES
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government officials and institutions in various me3.5
Other
dia outlets may also contribute to such attitudes.
There are two important and promising exceptions
to this negative trend. Several IDPs and hosts that
have met with local government officials report
positive outcomes from such encounters. In focus
groups, several participants describe going into
such interactions with low expectations and being
pleasantly surprised when positive and concrete results came of these
meetings. Second,
“Previously all those services
IDPs and hosts that
were dispersed between
utilized new adminmany establishments, and
istrative service centhere was a queue at each
ters report a more
establishment; it was done
favorable rating of
expressly to create corrupt
their
experience,
schemes. Now all this was
giving high marks
eliminated and done to be
for efficiency and efconvenient and good. This is
fectiveness. Both of
very encouraging.”
(host, Belgorod-Dnestrovsky)
these developments
suggest that there is
“I have a very good impression
room to reverse low
of this center. ...Everything is
confidence in govwell-organized and takes a
ernment institutions
minimum amount of time. I
but that this will rewas very satisfied.”
quire
constructive
(host, Kharkiv)

2.7
2.6
2.6

and productive community outreach by authorities
1.6
(and may require “quick wins” to build confidence).

2.3.4. Key Finding - Both populations
report little discrimination toward IDPs
in accessing services and limited social
tensions, though IDPs still perceive barriers
to full integration.
While the survey did not explore social cohesion in
depth given the availability of other studies that examined the topic, the data does reveal that social
relations between IDPs and hosts are of limited concern to most respondents.8 IDPs and hosts generally regard the other with feelings that range from
neutrality to appreciation for their common hardships. Relatively few IDPs or hosts express hostility
or cite systemic discrimination based on residency
status. IDPs and hosts tend to participate in civic activities in the same proportion (18 percent of IDPs
and 20 percent of hosts). Majorities in both communities describe mixing socially with the other,
particularly in work settings and in neighborhoods.
8
See, in particular, the recent and comprehensive Social
Cohesion and Reconciliation Index (SCORE) data, (USAID
Ukraine, 2016). Available on request.
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“My friends are 50/50 (IDP
and hosts).” (IDP, Odessa)
“After all, it is easier for
young people to adjust to
the situation, [we have] made
some friends, it seems fine.”
(IDP, Chuhuiv)
“I already have more friends
here in Kharkiv than I used to
have in Donetsk. I mean, I feel
as if I fell and I was caught by
supporting hands. Back there,
I didn’t have this.”
(IDP, Kharkiv)

This is significant,
especially given the
longstanding preconflict misgivings
that characterized
relations between
eastern regions and
the rest of Ukraine.

Hosts and IDPs tend
to report that relations have improved
over time as hosts
and residents grow
more familiar with
“I have many connections
other’s lives and
and friends, I am an outgoing
share many of the
person. With the Kharkiv
same
hardships.
locals, it’s not like we’re one
Key
exceptions
to
community, but we do talk on
this
integration
are
the everyday level.”
pensioners that ap(IDP, Kharkiv)
pear to be more so“Thanks to some of the
cially isolated as are
doctors that have arrived... the
IDPs that are unemproblem was covered.”
ployed and those
(host, Melitopol)
living in sanatoriums
(collective housing for IDPs). Nevertheless, despite
improvements in social relations, IDPs maintain they
rarely feel “at home” in their locations. They cite being unable to own a home, the inability to have large
networks of family and relatives around them, and
the absence of economic safety nets that come with
strong family bonds as factors in their alienation.
Moreover, an inability to vote in local elections, limitations on their rights as citizens, and the sometimes
invasive practices of government authorities confirming their IDP status also contribute to a sense of
marginalization.
Hosts typically do not blame IDPs for the negative
changes they note in their lives although several
hosts cite positive improvements in the availability
of doctors and other trained medical personnel. Infrequent attributions to IDPs for negative influences
are increased difficulty entering university, an inability to find rooms in dormitories, and greater difficulty finding employment. Moreover, relatively few
hosts associated an increase in crime or prices with
IDPs in their communities, or expressed the opinion
that IDPs were content to live off of state welfare and
not look for work.
There are interesting regional variations in integration patterns. About one third of IDP respondents
residing in the three eastern oblasts neighboring
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the Donbas claim that they have experienced discrimination by landlords due to their IDP status
while fewer IDPs cite this problem in other parts of
the country. Overall, IDPs in these eastern oblasts
felt more discrimination by local authorities and residents than elsewhere in the country. They cite legal
restrictions, difficulties with registration, and problems with getting housing contracts more often than
IDPs in the rest of Ukraine. The majority of IDPs in
cities and regional centers throughout each region
face difficulties related to high rent, while IDPs in
small towns and villages cite poor transportation in
their area as a more
unique problem in
“[The attitudes of locals are
their daily lives. The
changing] for the better, I
political and civic
think.” (IDP, Zaporizhzhia)
participation rates of
“It has calmed down by now.”
IDPs are much high(IDP, Kyiv)
er in oblasts outside
of Kyiv, the Donbas,
“Make yourself at home,
or the three eastern
but don’t forget you’re just
oblasts neighboring
visiting. Something like that.”
(IDP, Kyiv)
the Donbas. Overall, integration ap“It is all strained. It’s not as if
peared to be further
you were at home. ... To settle
developed in these
down here like we did there,
we have to live here for 15,
other oblasts as well.
Finally, hosts and
IDPs tend to share
the same views on
how to improve integration. Both agree
that the first priority
is to resolve the conflict in the east and
to improve employment prospects for
all Ukrainians. IDPs
cite housing and securing
permanent
employment as priorities in an integration process. Less
discussed is any reluctance by IDPs to
fully integrate among
those that hold out
the possibility of return. Instead, more
immediate economic and housing concerns dominate decision-making about
the future.

20, 30 years.” (IDP, BilhorodDnistrovskyi)

“It is different. Kyivians are
at home. I am also in my
homeland, I am Ukrainian,
but still, my rights have been
limited.” (IDP, Kyiv)
“We are guests, and we will
be for a long time to come.
...because we have no voting
rights.” (IDP, Lviv)
“Since 2014, everyone saw
their purchasing power, their
wages drop. I am talking about
Kharkiv residents. So everyone
had to cut their expenses
drastically. And then these
people came, and, of course,
the Kharkiv locals are jealous
of them, ‘Who has come?
How do they live?’ The Kharkiv
locals probably think that IDPs
receive more attention, more
subsidies, but if the Kharkiv
locals lived (knew how IDPs
live) they would have no
reason to be jealous of those
who arrived.” (host, Kharkiv)

FIGURE 17: INCLUSION OF IDPS BY REGION (BY ISSUE AS NOTED)
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2.4. Priorities for Action – Addressing the Development Impacts of
Displacement
2.4.1. To the Government of Ukraine
hh Integration solutions for the displaced are a
priority and will require improved access to
permanent employment, the ability to own
their own accommodation, and full political
participation in the communities in which IDPs
live. As forced displacement within Ukraine
becomes static and the conflict becomes protracted, the need for developmental solutions
to the challenges IDPs face become more
pressing, especially as fewer IDPs intend to
return home. Ensuring IDPs can vote in local
elections and that IDPs have access to credit
for home ownership, or home repair, will help
address the need for reliable accommodation for IDPs while promoting the integration
of displaced persons.
hh A convergence of economic status among
hosts and IDPs will require the formulation of
policies and programs that benefit both IDPs
and their hosts. IDPs are economically vulnerable, yet hosts are also experiencing a deterioration of their economic status. Increasingly,
IDPs and hosts contend with similar hardships
and share similar concerns over services and
unfavorable views of government institutions.
hh Prioritizing work in Ukraine’s five eastern-most
oblasts should be a priority to promote inclusion, growth and stability in Ukraine. Residents
and IDPs in eastern Ukraine express the deep-

est economic concerns, the highest level of
skepticism toward government institutions,
the greatest levels of political marginalization
and the most pronounced lack of integration
between IDPs and residents.
hh Policies and programs that help match and develop the skills of IDPs and hosts with existing
and emergent labor markets will be required
for economic growth and integration. While
finding and securing long-term employment
is more of a challenge for IDPs, both hosts
and IDPs express demand for skills that make
them more marketable and adapted to the
emergent economy in Ukraine.
hh To improve conditions in the health sector,
ensure swift and effective implementation of
new health care reforms while considering
tailored health care support in areas hosting
large concentrations of IDPs. Health care provision is the most heavily criticized service
sector in Ukraine. IDPs and hosts alike express
dissatisfaction with the costs and availability
of health services.
hh Improving access to childcare for female IDPs,
especially those that are heads of households,
will reduce vulnerability and improve education, health, and welfare outcomes. Women-headed displaced households are particularly vulnerable and IDP access to childcare
services is limited, posing barriers to women
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that require additional income to provide for
their households.
hh Continue the establishment of highly regarded
administrative service centers and ensure ongoing, timely, and effective delivery of services in
these facilities. Develop parallel social service
delivery centers to address IDP and resident
concerns over poor social service delivery and
access.
hh Improve outreach by oblast-level and local authorities to communities. Consider civic-government consultative engagement for “quick
win” community-level projects benefitting hosts
and IDPs, beginning in five eastern oblasts of
Ukraine.

2.4.2. For the Development Community,
including the World Bank
hh Development assistance should be scaled up
in areas most affected by the ongoing conflict
to expand integration opportunities for the displaced and to address the economic, service
delivery, inclusion, and social stability challenges impacting the lives of hosts and IDPs. Development support is needed now to promote
effective integration policies and programs and
to avoid protracted displacement that could be
generational—as has been the case globally in
many IDP contexts.
hh Leverage technical expertise in access to finance
and financial risk management to promote SME
development. Options for access to finance
should be identified; a range of practical risksharing product offerings developed; and targeted advisory services and capacity building
made available to banks and SMEs to support
the growth prospects of selected businesses, especially women owned/managed SMEs.
Given the unprecedented double economic
shocks of conflict in eastern Ukraine and considerably lower global commodity prices, access to
finance for small and medium-size enterprises
(SMEs) in eastern Ukraine is particularly constrained. SMEs in the region may provide one
of the best ways to promote economic growth
and help transition Ukraine’s economy toward
emergent markets.
hh Identify areas and extent of demand for vocational and technical training to improve employment prospects, particularly for IDPs that face
challenges with matching skills with new jobs
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and in finding permanent, well-paid employment. Survey research underscores that IDPs are
more likely to work on a temporary or casual basis which may result in a higher risk of income
loss, instability, unofficial employment, and lack
of protection by labor laws. Well over half of
unemployed IDPs are willing to find a job, with
a high preference for vocational training, language courses, and entrepreneurship training.
hh A program of small-scale consultative community improvement programming focusing on a
menu of public infrastructure options should be
implemented in the five easternmost oblasts in
GCAs. Consultative community level programming focusing on visible and tangible outcomes
for both hosts and IDPs will improve cooperation and relations between local authorities
and communities in conflict-affected oblasts
and reinforce nascent decentralization efforts.
Pilot activities may include: small-scale community improvement projects that bring together
IDPs, veterans, hosts, and local governments to
improve marketplace areas, parks, street lights
and pedestrian areas, recreational facilities, and
community centers.
hh Support policies and programming around
housing and home ownership for the internally
displaced. Activities could include pilots that:
explore/map local level solutions to housing for
IDPs; provide options to ease credit for home
ownership – or home repair through credit
unions in Ukraine; foster more regulation and
formality in establishing legal contracts and
leasing in the local housing markets; and provide protection/referral services for IDPs on issues related to housing and landlord disputes.
hh Support the establishment of additional administrative service centers and the internal processes that make them successful. IDPs, veterans and
hosts express low levels of satisfaction with public services in general and low levels of confidence and trust in the responsiveness of national and local authorities. Important exceptions
are new administrative service centers that receive high marks by IDPs and host respondents
alike. Building on these successes, pilot activities
could support the design and establishment of
additional local level ‘one-stop-shop’ administrative centers and much needed social service
delivery centers that include a focus on delivering transparent/effective services to IDPs, veterans and other conflict-affected populations.

3. SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF
VETERAN RETURN – FINDINGS AND
PRIORITIES FOR DEVELOPMENT ACTION
3.1. Overview of Key Findings
Since the outbreak of conflict, there has been
an overall increase in unemployment among
veterans, who contend with various challenges in their transition to civilian employment:
Twenty-eight percent of respondents who were
employed prior to the Anti-Terrorist Operation
(ATO)9 are now unemployed. Veterans in rural
areas and those in eastern and southern Ukraine
are most concerned about a lack of work, and a
higher percentage of veterans in the age group of
18-29 years are likely to have temporary or casual
employment (23 percent) compared to 18 percent of veterans aged 30-45 years and 46+ years.
Employers’ perceptions of veterans and views
on the conflict have implications for veterans’
transition to civilian employment. Their mistrust
towards veterans and concerns about hiring employees contending with post-traumatic stress
disorders (PTSD) or physical disabilities feature
among the top reasons for why more than half of
the survey respondents believe that it is harder
for veterans to find employment compared to the
general population.
Half of all veterans surveyed highlight the limitation of the current provision of both problem-solving counselling and enhanced psychosocial support in the country and articulate
the need for enhanced therapy options. A key
obstacle for veterans to acquire adequate psychological care is the proliferation of volunteer psychologists who do not have actual professional
9

experience. The overwhelming majority of veterans would like this counselling to be provided by
veteran peers.
Gaps in the provision of medical services with
high demand have a disproportionate impact
on older, disabled and unemployed veterans.
Although most veterans are receiving the medical services that they need (70 percent), there are
gaps in the provision of medical services that are
required by a higher percentage of respondents
overall, including access to sanatorium, physical therapy and other direct medical assistance
(non-medication).
Although limited knowledge appears to be the
main reason for gaps in providing social benefits, denial of eligible benefits by service providers and the extent to which veterans believe
certain benefits are relevant are also key issues.
The denial of eligible benefits by service providers is particularly relevant for veterans who have
disabilities and those who are based in the eastern and southern oblasts.
The general assessment of national, regional
and local government authorities’ performance
and responsiveness to veterans’ issues is low.
A little over one-third of all respondents feel that
government officials at all levels pay attention to
their concerns. The average rate of performance
across all levels of government does not exceed
2.8 points on a scale of one to five (1 – being very
bad, 5 – very good).

The Government of Ukraine refers officially to the conflict in the East as the ‘Anti-Terrorist Operation.”
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3.2. Profile of Survey
Respondents – Veterans
As referenced in the methodology section, quantitative and qualitative data on veterans who participated in the ATO in eastern Ukraine was compiled
and consolidated by region. Survey interviews for
quantitative data collection included 317 veterans,
the majority of which took place in Kyiv (36 percent),
Dnipro (21 percent), and Zhytomyr (14 percent) and
the rest in the remaining locations Kharkiv, Mykolaiv, Lviv and the Lviv region (the towns of Yavoriv
and Novoyavorivsk).
In-depth, qualitative interviews were conducted
with 40 persons in six locations: Dnipro (23 percent), Kyiv (20 percent), Novoyavorivs (18 percent),
Lviv (15 percent), Severodonetsk and Berdychiv (13
percent), including veterans, family members and
representatives of veteran organizations.
Most survey respondents were men: 84 percent of
respondents for the quantitative survey were men
and 16 percent were women. Although the actual
ratio of women in the military is smaller, there was
a conscious effort to include a higher number of female respondents in the survey to allow for meaningful analysis of the data. The majority of survey respondents (64 percent) were between 30-45 years
of age, followed by 19 percent in the age range of
46-59 years, 17 percent who are 18-29 years of age,
and 1 percent aged 60+ years. Almost one third of
survey respondents are residing in oblast centers; 12

TABLE 4: AREAS OF GEOGRAPHIC
CONCENTRATION FOR QUANTITATIVE
RESEARCH
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FIGURE 18: GEOGRAPHIC LOCATION
(PERCENT OF ALL RESPONDENTS)
Oblast center

City 50+

Urban village

6%

City 50 Village

7%

12%

6%
69%

FIGURE 19: EDUCATION (PERCENT OF ALL
RESPONDENTS)
Higher (basic or complete)/
Post-graduate
Some higher (college)

Vocational (trade school)
Complete or some
secondary (secondary school)

12%
7%

49%

32%

TABLE 5: AREAS OF GEOGRAPHIC
CONCENTRATION FOR QUALITATIVE
RESEARCH

CITY

PERCENTAGE

Dnipro

21%

Lviv

3%

CITY

PERCENTAGE

Zhytomyr

14%

Kyiv

20%

Kyiv

36%

Berdychiv

13%

Kharkiv

7%

Severodonetsk

13%

Mykolaiv

7%

Novoyavorivs

18%

Yavoriv

7%

Lviv

15%

Novoyavorivsk

6%

Dnipro

23%

FIGURE 20: DURATION OF MILITARY
SERVICE (PERCENT OF ALL RESPONDENTS)
51%
37%

6%

5%
<6
months

6-12
months

13-18
months

1%

19-24
months

Over 24
months

24 percent began their tenure in 2015. The majority
(42 percent) were demobilized in 2015, 27 percent
in 2016 and 6 percent in 2014. While 42 percent of
respondents served for less than one year, 50 percent served for more than one year but less than 18
months. Per local veteran organizations, the average
duration of military service is 18 months.
For the qualitative part of this research, respondents
for the 40 in-depth interviews included 36 veterans,
including 35 men and 1 woman. In addition, two
interviews were conducted with veterans’ family
members (both female) and two with local veteran
organizations.

3.3. Key Findings
percent are in smaller cities (population < 50,000); 7
percent in villages; and 6 percent in urban villages
as well as larger cities (population > 50,000).
Overall, the level of education among survey respondents is high: almost half have a post-graduate
degree, and about one third have a college degree.
Almost two thirds (64 percent) of the veterans surveyed are currently employed, 26 percent are unemployed, and 6 percent are retired.

3.3.1. Key Finding - Since the outbreak of
conflict, there has been an overall increase
in unemployment among veterans who
contend with various challenges in their
transition to civilian employment.

Eighty-three percent of respondents served in the
Armed Forces of Ukraine, with a smaller number of
veterans from volunteer battalions (8 percent) and
the National Guard (6 percent) and other divisions
subordinate to the Ministries of Defense and Internal
Affairs. More than half (56 percent) of respondents
served in the military voluntarily and the rest (44 percent) were conscripted. More than half (56 percent)
commenced with their military service in 2014 and

There has been an overall increase in veteran unemployment since the outbreak of the conflict. Nearly
a third (28 percent) of respondents who were employed prior to the ATO are now unemployed, while
6 percent of those who were unemployed prior to
ATO operations have acquired jobs after demobilization. In terms of geographic differences, veterans in rural areas and those in eastern and southern
Ukraine are most concerned about the lack of work;
those in rural areas often cite the instability of work
as a significant factor in their well-being. Compared

FIGURE 21: EMPLOYMENT BEFORE AND
AFTER ATO (PERCENT)

FIGURE 22: NATURE OF EMPLOYMENT
BEFORE AND AFTER ATO

Employment before ATO
Employee

Self-employed

Employment after ATO

54%

28%

11%

Employer (hires
workers on a permanent
or temporary basis)
Serviceman,
law enforcement
employee
Unemployed

Employment before ATO

4%

16%

14%

9%

2%

Permanent (with
unlimited duration
or for a long term)

Employment after ATO

84%

88%

Temporary
(for a limited
short term)

6%

8%

Casual (irregular,
by chance)

5%

7%

24%

36%
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to 17 percent of respondents from the center and
western oblasts, almost twice as many based in the
eastern and southern oblasts admit that they are frequently stressed or depressed because of not having enough work.
The public administration and defense sector
emerges as a key source of employment for both
male and female veterans. There is a high and persistent concentration of veterans engaged in the
public administration and defense sector; evidence
from indepth interviews suggests that many veterans choosing to reenlist after their return from the
war. Many feel that salaries and service conditions
are more favorable in the military, and that they
have the skills and experience to contribute. While
this is a short-term solution for gainful employment,
it may be problematic once the conflict has ended
and there are less resources and opportunities for
military service.
Aside from the public administration and defense
sector, the research findings indicate that employment patterns for veterans are related to geographic location. Compared to 6 percent of veterans in
the center and western oblasts who have jobs in
the manufacturing sector, and 7 percent who are
engaged in wholesale and retail trade, more than
double this percentage in the eastern and southern
oblasts are employed in these sectors. On the other
hand, in comparison with the 11 percent of veterans based in the center and western oblasts, only 3
percent of respondents in the eastern and southern
oblasts work on human health and social work activities
Compared to their middle aged and older peers,
younger ATO veterans appear to have a different
mindset towards their transition to civilian employment. Although the level of unemployment across
the three age groups is similar, a higher percentage of veterans in the age group of 18-29 years are
likely to have temporary or casual employment (23
percent) compared
to 18 percent of vet“It was kind of a private
erans aged 30-45
enterprise, I was not officially
years and 46+ years.

working there. Who will
wait for me there for 1.5
years? They have already
recruited other people.
Anyway, I myself do not want
to work in sales anymore.”
(volunteer, disabled, 29,
male, Severodonetsk)
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The survey data also
suggests a degree of
passivity towards civilian job prospects
on the part of younger veterans. Among
younger veterans, 59

percent confirm that they opted not to return to their
previous place of employment. Of these, 44 percent
indicate that their rationale was lack of interest in
the former job, a notable contrast to the situation of
older veterans, of whom less than 40 percent state
that their primary reason is that their place of employment no longer existed. Within the pool of 23
percent of younger veterans who are unemployed,
21 percent say that they do not desire fulltime employment. When asked whether they would rather
opt for part-time/casual income generation opportunities in a subsequent question, almost one-third
of 18-29 year-old respondents profess their lack of
interest.
Information compiled from qualitative interviews attests that for some younger veterans, experiences
during the conflict led to renewed or changed attitudes and values, including the desire to explore
different types of employment opportunities. For
others accustomed to receiving adequate compensation during their military service, it is difficult
to reconcile this stability with job prospects that
do not offer at least the same or higher level of income upon demobilization. Moreover, factors such
as the availability of unemployment compensation,
the need for recuperation and time for reunification
with family may play a role. However, this trend of
apathy toward follow-on employment may signal
the need to intervene during demobilization to facilitate the transition of former ATO participants, and
to provide career guidance and counseling, particularly for younger veterans.
Employers’ perceptions of veterans and views on
the conflict also have implications for veterans’ transition to civilian employment. Although employment challenges stem, in large part, from the impact
of the economic downturn on the labor market, the
views of survey and focus group participants suggest that the impact of employers’ perceptions and
biases on veterans’
economic prospects is
“Entrepreneurs are afraid to
also a factor.
Employers’ mistrust
towards veterans and
their concerns about
hiring employees contending with PTSD or
physical
disabilities
feature among the top
reasons for why more
than half of the survey
respondents believe

take in veterans. They are
now in the first category of
officers, not officers, soldiers
of reserve. No one knows
how the situation will turn
out in the future. And an
entrepreneur understands
this, and this is a risk for the
entrepreneur, to give such
person a job.” (NGO, female,
30, Novoyavorivsk)

FIGURE 23: EMPLOYMENT SEARCH DIFFICULTIES
(PERCENT OF THOSE VETERANS WHO THINK IT’S MORE
DIFFICULT TO FIND A JOB FOR A VETERAN)
1st reason

2nd reason

Mistrust towards the veterans
among the employers

44%

Because of disability/bad health/
psychical problems
Lack of proper state
employment services
Political issues
Mistrust towards the veterans
among the authorities
Mistrust towards the veterans
in the community
Other
Lack of education/experience

27%
9%
3%
5%
3%
8%

13%
12%
8%

11%

9%
14%

12%
7%

5% 6%

2%3% 7%

that it is harder for veterans to find employment
compared to the general population. Also, many
employers have misgivings that veteran employees
may be conscripted again if there is escalation of
the conflict in the Donbas.
However, some in-depth interview revealed examples of employers who have demonstrated their
patriotism and gratitude toward veterans by giving them hiring preference over other candidates.
Respondents have also specified instances of state
enterprises and companies that managed to weather the economic downturn and retain their jobs for
them.
Employment and economic outcomes for disabled
veterans in particular suggest that social perspectives hold sway on decisions regarding employability. While unemployment rates for disabled veterans
and nondisabled veterans are almost identical (26
percent and 27 percent), closer examination of the
nature of employment for these groups reveals that
38 percent of disabled veterans have temporary or
casual/irregular jobs compared to 10 percent of
their peers who do not report any disability. The
percentage of disabled veterans who believe that
their employment is unstable is three times that of
their nondisabled counterparts.
Survey findings also reveal differences in employment, job search and training preferences across
different categories of veterans for market opportu-

nities. These are manifested
by variations in job search
modalities and training preferences for urban and rural
respondents, for example,
as well as older veterans and
3rd reason
those based in the eastern
and southern oblasts com14%
6%
pared to their peers residing
in the center and western
21%
8%
oblasts. It is more likely that
respondents based in urban
areas apply through job advertisements posted online
(50 percent) or in published
mass media (32 percent)
or conduct their job search
through volunteer organizations providing assistances
to veterans (28 percent). In
contrast to the 12 percent
of urban residents, almost
twice as many veterans in
rural areas would avail of job fairs and a mere 5 percent would consider using volunteer organizations
providing assistances to veterans as an avenue for
their job search. Compared to 1 percent of veterans
in urban areas, 10 percent of respondents in rural
locations specified their desire for training to work
in the service sector (barber, waiter). On the other
hand, language courses (41 percent) and IT education (32 percent) are a higher priority for urban
based veterans.
In comparison with to their younger peers, veterans
in the 46+ age group are more likely to apply for
jobs advertised by the State Employment Service,
published mass media or in the streets. They are also
least likely to turn to private employment agencies
for help in conducting their job search. Compared
to 17 percent of younger veterans, only 7 percent of
veterans in this age group confirm that they would
avail of high quality vocational or business development training provided by the private sector.
Almost half of the respondents who have completed secondary education or lower would respond to
online job advertisements and 29 percent would be
willing to contact employers or HR directly or start
own business from scratch. They are also particularly inclined towards opportunities for entrepreneurship training (43 percent). On the other hand, more
educated veterans appear to be more comfortable
with responding to SES job advertisements and using private employment agencies. About one third
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of the respondents from this pool have expressed
preference for vocational training (auto mechanic,
electrician, seamstress etc.).

sal relationships and parenting; and (iii) easing them
back into the extended family and community. Currently, only four percent of veterans have attended
counselling related to family, partner and parenting
issues, with less than 12 percent considering going
with their spouses. However, if an improved problem-solving counselling program were available,
then this figure would increase to 35 percent.

3.3.2. Key Finding – Veterans cite limitations
of the current provision of both problemsolving counselling and psychosocial
support. The overwhelming majority of
veterans would like this counselling to be
provided by veteran peers.

Respondents mentioned several major drawbacks
preventing veterans from obtaining psychosocial
support. One of those is the lack of professional psychologists. Around one half (47 percent) of
veterans agree that they the reason for not using
psychosocial counselling is its lack of availability.
Likewise, a little over one third (35 percent) of veterans cannot access problem solving family, partner
and parenting counselling, due to its unavailability.
Furthermore, thirty-nine percent of veterans and all
NGO representatives interviewed, expressed dissatisfaction with the quality of work from psychologists.

Survey findings show that almost one quarter (23
percent) of all veterans have accessed some form
of psychosocial counseling. However, most have
found this to be both inappropriate and substandard. Notwithstanding both the criticism and limitations, an additional 19 percent say they plan to
attend counselling when the opportunity arises, increasing to 47 percent if improvements were made
to existing programs.

According to the respondents, there are
too many volunteer
psychologists who
do not have actual
professional experience. For example,
veterans pointed to
the proliferation of
‘internet psychologists,’ which refers
to non-professionals who complete a
short course on the

Over three quarters (78 percent) of veterans recognize the importance of the support given to them on
their return, by their spouses and families. A significant 85 percent felt that that both veterans and families would benefit from psychosocial counselling
as part of their adjustment back to civilian life. In interviews, veterans confirm the role of their spouses
and other family members in helping them readjust
to civilian life. In addition to assisting them to cope
with any residual physical injuries, illness, and mental distress, they mention: (i) realigning roles and responsibilities in the home that might have changed
during the veteran’s absence; (ii) working on spou-

“A person who had
been fighting, killed and
witnessed close friends
being killed, got injured ...
This person subconsciously
cannot understand how a
professional psychologist,
with no such experiences,
may help. The person is
certain that a psychologist
cannot understand them. It is
a problem.” (NGO, male, 37,
Kyiv)

FIGURE 24: ATTITUDE TOWARD PSYCHOSOCIAL COUNSELLING/PSYCHOSOCIAL SUPPORT
FOR FAMILY MEMBERS (PERCENT OF ALL VETERANS)
Psychosocial counselling
I would use the service if it were readily available
There is sufﬁcient information for veterans to know what
the service is and who can beneﬁt
There a stigma associated with those using the service

Family, partner or parenting service
47%

35%
34%

26%
29%

16%
12%

The service is only for veterans and not their families

5%

Receiving the service is a sign of weakness
9%

The service is only for people who have mental problems

6%

Veterans have to pay for the service
The government service is rubbish
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3%

38%

6%
35%

internet and then provide services, either
as a volunteer or for a
fee. Many respondents
also believe that even
the bonafide psychologists do not know how
to work with veterans.
Many veterans would
only trust those who
have military experience themselves. Such respondents believe a nonveteran psychologist is unable
to understand and help former combatants because
of their unique wartime trauma. To overcome this
obstacle, veterans suggested training veteran peers
in lowintensity counselling skills and working with
foreign psychologists with experience in military
operations could provide assistance to veterans.

“In this regard, it would be
better for it to be obligatory,
so to say. That is, a man
comes from the front, and
must during, say, the next
month to work for 2 hours
with a psychologist.”
(conscripted, male, 28, Lviv)

Some veterans believe that a basic course of low-intensity psychosocial counseling should be made
mandatory for all those who return from the service. However, respondents also underscored that
psychological help for veterans is not always readily
available, especially in smaller cities and rural areas. Almost two-thirds (63 percent) of respondents
also highlighted that veterans do not have access
to sufficient information about what psychosocial
counselling is and how it can help, and emphasized
that acquiring information from trusted sources is
important.

3.3.3. Key Finding – Gaps in information and
in the provision of medical and other social
services has a disproportionate impact on
older, disabled and unemployed veterans.
Survey findings point to the need for more comprehensive information on medical assistance and
health services. Overall, 85 percent of respondents
indicate that they would like to receive more information. Those veterans who are volunteers, age 3045 years, and who have completed secondary education or lower, believe that they are less informed
about their benefits. Veterans with disabilities cite
receiving information from public organizations the
most often.
The dearth of information is more apparent for some
social assistance benefits compared to others and
appears to be related to the geographic location of
veterans. For example, 69 percent were not aware
of the onetime free renovation grant and 51 percent
indicated the same for construction loans, as well as

FIGURE 25: HOW DO YOU RECEIVE
INFORMATION ON HEALTH BENEFITS/
SERVICES AVAILABLE TO YOU AS A
VETERAN? NAME 3 SOURCES FROM THE
MOST IMPORTANT TO THE LESS IMPORTANT
(PERCENT OF ALL VETERANS)
1st source
Other veterans

2nd source
5%

14%

Facebook and other
social networks

8%

15%

5%

8%

14%
13%

8%

6%

14%

8%

Hospital, doctors,
mobile clinics

TV

9%

12%

At government
institutions

Other

17%

19%

NGOs
Word of mouth

3rd source

9%
5%

3% 3%

3% 2%
4% 2%

Billboards 1% 1%

free tax advice, court or notary fees. Consequently,
veterans have been unable to avail of these benefits.
Several respondents note that after returning home,
veterans often find themselves in somewhat of an
information vacuum. Although information on social
and medical assistance is available on the Internet
(e.g., Facebook), using the internet is not an option
for all veterans. There are also instances when public service employees either do not possess information about veterans’ benefits in some
“When my husband was gone,
cases, or provide
we were given brochures in
the enlistment office, where we
information that is
can call in case we need some
incorrect or outdatsupport. I did not call anywhere,
ed; the most reliable
but his mother did, and out of
source of informaall the phones listed there, not
tion then becomes
one was working... Some were
other veterans. Ideno longer in service, there was
no one picking up on others.”
ally, veterans would
(veteran’s widow, female, 34)
like to have access
to various sources
of information, including the Internet, brochures,
billboards, and advertising on TV. In addition, they
would like to have places where they could get information and advice.
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Gaps in the provision
of medical services
in high demand have
a disproportionate
impact on older,
disabled and unemployed veterans.
Although most veterans are receiving
the medical services
that they need (70
percent), there are
gaps in the provision
of medical services
that are required by a higher percentage of respondents overall, including access to the sanatorium,
physical therapy and other direct medical assistance
(non-medication).

to 27 percent of nondisabled veterans, 44 percent
of disabled veterans who require sanatorium services do not have access. Similarly, 23 percent of
disabled veterans have not acquired pharmaceutical supplies in contrast to 15 percent of their peers
who do not have disabilities.

Veterans aged 46+ years require other medical care
and pharmaceutical supplies (59 percent), physiotherapy (52 percent) and support for treating chronic illnesses (38 percent). The percentage of veterans
who have not acquired access to these services
(sanatorium - 37 percent, physiotherapy - 15 percent, pharmaceutical supplies - 18 percent) attests
to the service delivery gap for this group. The data
suggests that disabled veterans also struggle with
gaining access to medical assistance, i.e., compared

Although 85 percent of survey respondents indicate that they are satisfied with the quality of services overall, closer examination of the survey data
reveals that there is a higher proportion who are
more dissatisfied among more vulnerable groups of
veterans. In fact, almost one third of disabled veterans who availed of treatment for chronic illness,
psychological support, and the sanatorium indicate
that they are either dissatisfied or very dissatisfied
with the quality of these services.

FIGURE 26: SINCE DEMOBILIZATION, HAVE
YOU REQUIRED/RECEIVED THIS SERVICE?

A shortage of medicines was the most common
problem cited in interviews. In such cases, respondents had to purchase all or some medications
themselves, instead of being provided with them
free of charge if they were not available at the hospital. In addition, some veterans’ conditions have
not been covered by free services. Most often, when
it came to non-wound related conditions, costly
surgery, or long-term treatment and rehabilitation,
veterans reported having to pay for the cost of the
entire treatment.

“Information in all regional
military enlistment offices
would be good - in detail.
An Internet portal with
schemes of interaction with
all state departments, a list of
documents and an updated
list of both acts and by-laws,
that is, everything available in
a simple language for nonlawyers. ” (volunteer, disabled,
male, 29, Kyiv)

Required
Surgery

Received
16%

10%

Physiotherapy

29%

43%

Orthopedic devices: prosthesis or 9%
5%
orthesis
32%
22%

Chronic illness treatment
Rehabilitation for Substance/ 2%
2%
Alcohol Use/Abuse
Psychological support

20%

Sanatorium

32

57%

27%

Other medical care and
pharmaceutical supplies
Other

33%

27%
2%
1%

44%

Respondents from the unemployed pool of veterans
also struggle more to get these services. There is a
shortfall of 44 percent and 27 percent respectively
for unemployed veterans (compared to 23 percent
and 11 percent of employed veterans) who require
sanatorium services and pharmaceutical supplies.
Access to medical assistance also varies between
rural and urban areas. For example, service gaps for
health resort treatment are higher for urban based
respondents (33 percent compared to 19 percent
for rural respondents).

Some respondents also point out that there is practically no institution that is qualified to provide
services for rehabilitation of veterans in Ukraine.
Trained specialists only are found in a few military
hospitals. In the institutions where most veterans are
sent, neither doctors nor staff appear to be properly
trained in veteran specific health care or rehabilitation.
There is also a shortfall between the supply and provision of land and apartments that are in high demand. Overall, 98 percent of veterans are aware that
they are eligible for access to free land. Of this, 79
percent attempted to access this benefit and 22 per-

cent ended up gaining access to this benefit. Overall, 87 percent of respondents indicate that they
are familiar with their eligibility for an apartment, of
which 37 percent made the attempt to claim it, and
only 2 percent succeeded in acquiring this benefit.
The data suggests that veterans based in urban areas in particular have difficulty in accessing apartments and housing construction loans. Their peers
in the rural areas are contending with the same, but
with regard to their requests for free land, child education grants and telephone discounts.

exchange their plots or their rights to it for substantially smaller financial compensation. In addition,
some respondents suspect the local authorities of
corruption and selling the good plots set aside for
veterans.
Although limited knowledge appears to be the main
reason for gaps in providing social benefits, denial
of eligible benefits by service providers and the extent to which veterans believe certain benefits are
relevant are also key issues. The role of service providers is particularly relevant for veterans who have
disabilities and those who are based in the eastern
and southern oblasts. Of the disabled veterans who
have attempted to gain access to land for instance,
57 percent (compared to 30 percent of their peers
without disabilities) believe that they were unsuccessful because service providers did not want to
provide these benefits despite eligibility. Twice as
many disabled respondents as nondisabled veterans indicate the same for their applications for
apartments.

Some of the respondents have tried to exercise
their right to the plot (going to the government and
standing in line, collecting necessary documents,
participating in protest initiatives designed to solve
the problem). Other veterans, after seeing how their
acquaintances have been treated, have decided to
temporarily abandon the idea of applying since they
do not see real prospects for themselves. When veterans have received land, they have often found it
to be unsuitable for use. In addition, cases of fraud
have become frequent, when veterans are forced to

FIGURE 27: CHALLENGES IN ACCESSING SOCIAL BENEFITS (PERCENTAGE OF
RESPONDENTS)
Not absorbed into formal armed force

Cannot prove veteran status

Did not know of benefits received by veterans and eligibility

Service providers did not want to provide these benefits
despite eligibility
Other

Not interested/did not require the benefit/service
DA/REF

An apartment
Once-time free renovation grant

3%

Transport benefits when traveling inside the city

8%

Once every two years, transport benefits to travel inter-city

3% 3%

Education grant

Free fixed telephone installation and 50% discount on calls

23%

Free tax advice, court or notary fees

3%

31%
44%

9%

4%
3%

7%

11%

6%

11%
7%

28%

33%

12%

20%

Additional two weeks of paid annual leave

58%

1%

10%

13%

49%

5%

28%

23%

7%
44%

3%

30%

Your children’s education grants

42%

53%

4%

12%

11%

8%

29%

8%

7%
9%

15%
41%

8%

36%

11%

13%

26%

6%

45%

The various types of free land

May 5th annual material assistance grant from the State

8%

61%

A loan for construction of your dwelling

10%

34%

21%

19%

15%

28%
34%

23%
10%

10%
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Veterans based in the eastern and southern oblasts
also refer to denial by service/benefit providers as
an impediment to gaining eligible benefits, though
lack of knowledge about certain benefits still features as the primary reason for them. Interestingly,
this appears to be an issue not only for benefits
that they require which are in high demand overall
(land, apartments), but also other less desired benefits, such as renovation grants, children’s education
grants, tax advice, court or notary fees.
To improve local level service delivery, one-stop
-centers were established within regional councils
in 2015. However, funding for one-stop centers has
been a challenge since they were intended as advisory drop in hubs to be staffed by volunteers, and
further support from local Councils has not been
forthcoming. Several have not been functioning
effectively since they have been unable to address
the complexity of some of the service delivery issues or assist the number of drop-in veterans asking
for assistance, thereby undermining the confidence
of veterans’ in their efficiency and viability which
was low to begin with. Still, there are a few examples of well-functioning one-stop centers that have
managed to be successful mainly due to sustained
sources of funding. For instance, the Center for ATO
Participants of the Dnipropetrovsk Oblast Council
is working as originally intended since it is funded
by the Head of the Regional Council. Another useful

FIGURE 28: DO VETERANS BELIEVE THAT
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example is the Combat Veteran Assistant Center in
Lviv that is funded directly by the City Council, which
allocates up to 10 percent of the city budget to the
needs of veterans. This Centre provides information
and low-intensity counselling for veterans and their
families, and is staffed by veterans and their families
with a remuneration of no less than UAH 4000 per
month (US$150/month).
Finally, half or more than half of the respondents
indicate that they did not acquire intercity transport benefits, discounts on telephone installation
and phone calls and children’s education grants
because they were either not interested or did not
require them. Local transport benefits and housing
renovation grants for instance, are not considered
to be relevant by veterans based in rural areas. The
majority of veterans aged 18-29 years (69 percent)
have not expressed interest in children’s education
grants. More than one third of female veterans expressed lack of interest in loans for construction of
housing.

3.3.4. Key Finding – Veterans’ general
assessment of authorities in terms of
paying attention to their concerns is low.
The prevalent sentiment is that politicians and national government authorities generally do not
serve in the conflict, do not understand veterans’
needs and concerns, and actively benefit from their
military service. Most respondents stay away from
political parties and do not cooperate with them.

The general assessment of the performance and
responsiveness to veteran issues by national, regional and local government authorities’ is low. A
little over onethird of all respondents feel that government officials at all levels pay attention to their
concerns. The average rating of performance across
all levels of government does not exceed 2.8 points
on a scale of one to five (1 being very bad, 5 being
very good. The highest average score was assigned
to regional government administrations (which are
directly engaged in establishing ATO participants
support centers). Almost the same score was given to city mayors and village heads and regional/
city government administrations. Veterans give the
lowest scores to local council deputies and national
authorities.
The majority (83 percent) percent of veterans have
never interacted with officials at the national level, with 47 and 44 percent respectively not having
done so at the oblast and rayon levels. When asked
who was of greatest assistance to veterans on their
return, public authorities rank seventh with only 6
percent. Friends, other veterans, civil society, NGOs,
employers, and religious institutions were all ranked
significantly higher than government.
Respondents’ primary concerns with the government are that promises around living conditions,

medical supports and benefits generally have not
been fulfilled. The majority of veterans (69 percent)
agree with the statement that the war in the Donbas intensified existing problems in Ukraine (poverty, unemployment, poor infrastructure conditions,
etc.), but that the conflict itself is not the main reason for these problems. The residual perception is
that government has not ‘done enough’, not only for
them but also the country at large.
Survey findings point to lack of information in all
regions as a serious barrier to receiving assistance,
especially since the government still has not put
forth a comprehensive information policy. Although
some noted that in the ATO zone information is
spread among the fighters, after returning home
veterans often find themselves in somewhat of an
information vacuum. The main source of information regarding health, benefits, and employment
opportunities for veterans is usually word of mouth
from other veterans, social networks or the internet/social media. A total of 85 percent of veterans
indicate that they would like to receive more information primarily through the internet, but also interactively through dedicated consulting centers. This
lack of information does not only apply to veterans,
but is also a cause of concern for families with active
service men and women on the front.

3.4. Priorities for Action – Addressing the Development Needs of
Veterans
3.4.1. To the Government of Ukraine:
hh Take measures to improve on its overall communications strategy towards veterans and
messaging about veterans to the rest of society. There is a need to inform, persuade,
prevent misunderstandings, present specific
points of view and reduce bias towards veterans. This could entail elaborating on the positive contribution that veterans have made to
the security of the country and potentially to
the economic sector and social space within
the country. The ultimate objective is to improve social cohesion and employment prospects of veterans.
hh Consider funding a network of NGOs to enhance the provision of services and counselling at the current one-stop-centers. In addi-

tion to providing information and guidance,
these centers would assist veterans, IDPs
and members of host communities navigate
the procedures and requirements to acquire
access to public benefits, veteran’s benefits,
employment opportunities, housing, mental
health, education, and other social services at
one location. The funding would aim at training NGO staff to provide: (i) general information and legal assistance, and (ii) lowintensity
counselling. Such a program would have to
be coordinated with the GoU and City Councils, in order for the trained NGO staff to be
located within the existing Centers. Some of
this information could also be made digitally
available in one portal.
hh Develop an evidence-based vocational and
well-being “re-training” program for veterans
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prior to separation that clearly articulates some
of the unique challenges that may affect military
veterans in the transition process. This training
should emphasize adapting their military identity to their new civilian life focusing on perceptions of employers and civilian colleagues;
setting realistic expectations around job opportunities and compensation; and understanding
how unresolved mental and physical health issues can lead to more severe behavioral health
issues that impact employment opportunities.
hh Use a variety of channels to enhance recruitment
outreach to all veterans via the State Employment
Service. In addition to helping employers target
labor market segments more effectively about
geographic location and the range of qualifications and experiences required for hiring, this
approach could also be helpful to address the
issue of information asymmetry for veteran applicants who may be suited for advertised positions, but lack information about job openings,
to assist the transitioning of veterans back into
civilian life.
hh In parallel, consider putting in place a package
of career counselling, training and internship
programs for veterans. This would help with opportunities to: i) to assist what in the future are
likely to be young men with secondary education to make informed career choices that result
in employment and/or microentrepreneurship
prospects; ii) refer veterans to appropriate vocational training or tertiary education institutions
and support them with their applications; and
(iii) actively engage the private sector to gauge
the willingness to establish and support internship programs for veterans, particularly in lagging regions within Ukraine.
hh Examine the impact of potential tax breaks and
credits on nonprofit and private sector enterprises. As part of a larger national strategy to
enhance the employability of the disabled, the
GoU could examine the feasibility of establishing such a tax regime that would result in an
incentivized program that potential employers
can ascribe to in hiring persons with disabilities.
Such a program would also target disabled veterans as part of this larger group.
hh Strengthen the mandatory psychosocial screening of veterans prior to demobilization and receiving state benefits with the objectives of determining the level of counselling required.
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hh Provide due consideration to initiating a lowintensity, simplified and scalable problem-solving counselling or problem-solving therapy national program that focuses on working on problem management. Such an intervention would
target cater to the needs of the overwhelming
majority of veterans who deal with low level
psychological problems such as: stress, fear,
feelings of helplessness, etc., as well as practical readjustment challenges related to conflicts
within families, issues with communities, seeking work and workplace difficulties, etc.
hh Recruit, train and deploy veterans to deliver a national problem-solving counselling/therapy program. The World Health Organization Problem
Management Plus (PM+) is an individual psychological program aimed at assisting adults
impaired by distress due to exposure to adversity. It is designed for training persons who are
not mental health professionals.
hh Urgently identify and fast-track training of specialized physicians and mental health practitioners to improve their psychological and
pharmacological skills when engaged in conflict
related trauma counselling. Such mental health
care coverage needs to have a national coverage and can also be extended to IDPs and civilians who have been effected by the conflict.
An existing program that could be considered
is the previously funded World Bank Harvard
Program in Refugee Trauma that focuses on the
identification and treatment of extreme trauma
and has been used in numerous postconflict environments.
hh Consider putting into place a robust reinsertion
information and sensitization campaign to inform veterans, their families and communities of
PTSD, what families should expect with regard
to such problems and how a simple treatment
plan can address most needs. Such a campaign
should be delivered through trusted sources
and target veterans families.

3.4.2. To Employers in Ukraine
hh Educate managers on the value of veteran interns and employees. This will be helpful to
ensure that human resources in enterprises are
able to better understand, communicate and effectively interact with veterans in order to better
understand specific competencies that veterans

have which could potentially enhance their employability or internship prospects and opportunities their firms.

3.4.3. To Development Partners, including
the World Bank
hh Collaborate on support to government to develop an appropriate low-intensity counselling
program, assist with the training and subsequent
countrywide deployment of counsellors to provide services to veterans, IDPs and other conflict
affected persons. Such assistance could be extended to run for 24 months, include periodical trainer-to-trainer peer learning events and
refresher courses before handing over to government. Similar collaboration could be considered for the development and training of a

program for specialized physicians and mental
health practitioners.
hh Consider supporting the GoU in improving
“one-stop-shop’ service centers by designating
them as information hubs to disseminate information on benefits and services available to veterans and IDPs. Such hubs would provide guidance to assist understanding of procedures and
processes related to public benefits for IDPs
and host communities, veterans’ benefits, jobs,
housing, mental health, education, and other
social services available to them. It would also
help those who have served in the military overcome barriers to services. Such hubs would be
based in physical locations to strategically ensure maximum geographic coverage and in the
form of an online portal.
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4. CONCLUSIONS
As the conflict spills into its fourth year, recent economic blockades between GCAs and NGCAs have
led to a further deterioration of the socio-economic
situation in eastern Ukraine. The blockades have reverberated across the Ukrainian economy—cutting
off vital industrial links, with significant job loss and
threats to energy and communication services. The
blockades underscore the continued tenuousness
of a sustainable settlement to the conflict and they
augment the growing psychological and physical
divide between areas of control in the Donbas.
Indeed, repeated attempts to implement a lasting
ceasefire through the Minsk (negotiation) Process
have thus far been unsuccessful. The increasingly
protracted nature of the crisis, which risks becoming the ‘new normal,’ highlights the urgency of
mid- to longer-term integration solutions for conflict-affected populations. Survey findings that internal displacement is relatively static, that social
cohesion is relatively intact, and that the numbers
of veterans continues to grow points to a moment
of opportunity to consider more sustainable options, including on employment, housing, services,
and community relations.
Urgent attention to integration efforts would also
address the risk that Ukraine slip down the path
of the majority of displacement contexts—average
displacement is now 12 years globally. There has
traditionally been a lack of early engagement by
development actors, alongside humanitarians, to
manage the early onset of development needs
of both displaced populations and the communities that host them.10 Joint analysis and multi-year
10
Center on International Cooperation, Addressing Protracted Displacement: A Framework for Development- Humanitarian
Cooperation, http://cic.nyu.edu/sites/default/files/addressing_
protracted_displacement_a_think_piece_dec_2015.pdf
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planning and engagement from development
and humanitarian actors in Ukraine would assist in
bridging this divide. The Multi-Partner Trust Fund
on Peacebuilding and Recovery can also serve as a
platform for this type of conversation and coordination, especially as the humanitarian community increases its calls for development actors to become
more engaged.
Progress will also require that the Government of
Ukraine send a strong message regarding its commitment to outreach and socio-economic support
to conflict-affected populations in GCAs. The research underscores a crisis of confidence in Government institutions across all surveyed population
groups. To achieve a durable solution and future
integration, Ukraine needs to win the ‘hearts and
minds’ of eastern populations in particular. This
would include a strong program of support and
communications campaigns. Both surveys (IDPs/
hosts and veterans) also point to the potential of
citizen service centers or service delivery ‘hubs’ as
a visible mechanism of more efficient, targeted and
transparent Government delivery mechanisms at
the local level. Areas near the line of contact that
are oversubscribed by residents in GCAs and those
traveling from NGCAs would be excellent places to
begin improving such services. Ukraine’s overall
reform effort, including on decentralization, would
benefit from improved outcomes and progress
amongst these conflict-affected communities.
The convergence of the experience of IDPs and
hosts in terms of economic circumstances and service delivery challenges points to the cumulative
impacts of the crisis on the Ukrainian economy
and social support systems, particularly in eastern
Ukraine. This finding also highlights the need for
Government and donor investments that target
both population groups and prioritize holistic pro-

gramming with broader benefits for communities
impacted by the conflict.
Survey research also highlights that the direct impacts of the conflict are faced by eastern populations but also by internally displaced persons, veterans, and host communities across Ukraine. The
socio-economic stresses on eastern populations,
particularly those closest to the ‘contact line’ are
profound—but effects of the conflict are felt across
Ukraine where communities and social systems are
unable to cope. While support should focus on the
most acute areas of need, there is scope to consider
tailored development solutions across the country.

Moving forward, findings and recommendations
from survey research will be utilized to inform priorities and programming for recovery and development efforts in Ukraine. As the GoU advances the
elaborated State Target Programme for Recovery in
the Eastern Regions of Ukraine, results can assist in
better targeting services and support and informing GoU policies and financing. Research findings
will also shape pilot programming designed under
a World Bank State- and Peacebuilding Fund grant
to the Ministry of Temporarily Occupied Territories
and IDPs and the early programming of a Multi-Partner Trust Fund on Peacebuilding and Recovery with
potential programming and donor investments
across diverse sectors.
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ВСТУП
За даними Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО, станом на 1
січня 2017 року внаслідок бойових дій на Сході України загинуло 3 460 військовослужбовців
та близько 300 000 осіб отримали статус учасника бойових дій. Найбільша кількість загиблих,
431 особа, – з Дніпропетровської області, а найменше, 43 і 36 осіб відповідно, – з Донецької та
Луганської областей.
У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад» та проведенням в Україні децентралізації влади, органам місцевого самоврядування
надано більше можливостей та ресурсів самостійно вирішувати питання місцевого значення у
різноманітних сферах суспільного життя, включаючи соціальний захист різних груп населення,
у тому числі учасників російсько-української війни.
Таким чином, первинною ланкою забезпечення добробуту захисників України стають місцеві
органи влади. Фокус уваги та відповідальності за втілення соціальної політики в країні поступово зміщується на області, райони, міста, селища і села та об’єднані громади.
Оскільки, децентралізація влади і розширення соціальних повноважень місцевих органів влади є відносно новими реформами в Україні, які ще досі не завершились, існує реальна потреба у вивченні досвіду різних адміністративних одиниць.
Як показує практика, рівень і ефективність, зміст та якість соціальних послуг, які надаються учасникам російсько-української війни, суттєво відрізняються у кожному регіоні України.
Пов’язано це не тільки із фінансово-економічними потужностями регіону, а в першу чергу з
необхідністю обміну кращими практиками та прикладами успіху побудови сталої системи соціального захисту учасників російсько-української війни.
З огляду на вище сказане, ГО «ВПО «Юридична Сотня» провела власне дослідження, викладене у цьому звіті.
Метою дослідження є оцінка ефективності соціального захисту та системи реабілітації і реадаптації учасників російсько-української війни через визначення кращих практик з надання
комплексу соціальних послуг у різних областях України та виокремлення тенденцій у сфері
соціального захисту учасників російсько-української війни і членів їхніх сімей.
Основне завдання дослідження: напрацювання практичних рекомендацій, які стануть прикладним інструментом для проведення змін у сфері підтримки ветеранів війни на Сході та стимулювання розвитку сфери соціального захисту та соціальної реадаптації осіб, які захищали
суверенітет України у ході проведення військових дій.
Це дослідження є першим етапом оцінки місцевих програм соціального захисту учасників російсько-української війни, в межах якого основний акцент було зроблено на аналіз, проведений представниками громадянського суспільства. До другого етапу буде залучено представників органів державної влади та місцевого самоврядування. Кінцевим продуктом другого
етапу стане публікація нового доповненого і розширеного видання аналітичного звіту.
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МЕТОДОЛОГІЯ
ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
У межах дослідження було розглянуто заходи соціального захисту учасників АТО, закріплені
у місцевих програмах 24 областей України. Також для проведення порівняння між обласними
програмами соціального захисту та програмами, які діють на рівні міст, що належать до відповідних областей, було обрано декілька міст для дослідження, а саме:
•

Львів;

•

Луцьк;

•

Кропивницький;

•

Кривий Ріг;

•

Жовті Води;

•

Дніпро.

Саме ці міста стали об’єктом дослідження, оскільки в їхніх областях існують одні з найефективніших програм соціального захисту учасників російсько-української війни. В окремих розділах
звіту можуть наводитись приклади інших населених пунктів для проведення порівняння в окремо взятих сферах соціального захисту.
Інформація, на основі якої було проведено дослідження, була взята із публічних джерел
(веб-сайтів органів місцевого самоврядування, відповідей на запити на інформацію тощо).
Підготовка та оцінка зібраних для дослідження матеріалів здійснювалась юристами і експертами ГО «ВПО «Юридична Сотня» та партнерами організації.
Крім того, з метою більш детального вивчення ефективності функціонування наявних програм 27-28 квітня 2017 року у Львові було проведено круглий стіл. В обговоренні взяли участь
представники з кожної області, які підготували інформацію про місцеві програми у формі презентацій. Було розглянуто як місцеві обласні програми, так і програми окремих міст та районів. Круглий стіл дав можливість дізнатися про практику реалізації місцевих програм, проаналізувати, які із заходів насправді працюють, а також виявити в яких областях відсутні будь-які
програми соціального захисту учасників російсько-української війни.
Розгляд місцевих програм проводився за допомогою аналізу їхнього змісту та порівняння різних програм. Аналіз дозволив виокремити основні тенденції розвитку та ефективності функціонування системи соціального захисту на місцевому рівні в Україні. За допомогою порівняння вдалось визначити регіони, де функціонують найбільш ефективні програми соціального
захисту.
Дані, представлені у звіті, станом на 15 березня 2017 року (однак за окремими даними інформація може відрізнятись в межах місячного строку).

«Юридична Сотня» — Забезпечення потреб учасників російсько-української війни на місцевому рівні

5

У цьому звіті наступні терміни вживаються у такому значенні:
учасники російсько-української війни – особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у конфлікті на Сході України. Такий
термін було обрано, оскільки дії на сході України юридично та фактично підпадають під ознаки міжнародного збройного конфлікту згідно Женевських конвенцій, тому до учасників такого
конфлікту повинні застосовуватися відповідні нормативні визначення;
соціальний захист – система економічних, соціальних та організаційних заходів, які здійснюються органами влади для підтримки учасників російсько-української війни, інших верств населення;
соціальна реадаптація — пристосування індивіда до умов соціального середовища, формування адекватної системи відносин із соціальними об’єктами, рольова пластичність поведінки, інтеграція особистості у соціальні групи, діяльність щодо освоєння стабільних соціальних умов,
прийняття норм і цінностей нового соціального середовища, форм соціальної взаємодії;
реабілітація – система медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових, фізкультурно-спортивних, соціально-побутових заходів, спрямованих на надання особам
допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму для досягнення і підтримання соціальної та матеріальної незалежності, трудової адаптації та інтеграції в суспільство, а також забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації і виробами медичного призначення.
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РЕЗЮМЕ ЗВІТУ
Застосування програмного методу забезпечення потреб учасників російсько-української війни
Вирішення проблем реадаптації учасників російсько-української війни потребує комплексу дій і
заходів, які належать до компетенції різних відомств та установ. На сьогодні, на загальнодержавному рівні ще не було затверджено цільової програми соціального захисту та реабілітації учасників російсько-української війни. Однак, на місцевому рівні тенденція значно позитивніша – 11
областей мають цільові програми, спрямовані на соціальний захист учасників російсько-української війни. У деяких областях також наявні районні цільові програми, які подекуди дублюють
обласні аналоги. Всі міста, які досліджувалися в ході підготовки звіту, також мають власні цільові
програми.
Цільові групи соціального захисту
Державна підтримка надається виключно особам, на яких поширюється відповідний статус згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Таким чином,
без належного захисту залишаються добровольці, які не увійшли до складу військових формувань, утворених відповідно до закону. Втім, для забезпечення соціального захисту добровольців, деякі органи місцевого самоврядування прийняли рішення про надання учасникам добровольчих формувань місцевого статусу учасника бойових дій, який дозволяє взяти участь у
програмах соціального захисту в межах конкретної області. Зокрема, статус учасника бойових
дій із числа добровольців був наданий 100 особам з Львівської області та 15 – з Тернопільської
області. Рішення про офіційне визнання добровольців було також прийнято в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Чернівецькій та Рівненській областях. Також, на відміну від
Волинської області місто Луцьк прийняло власний порядок надання місцевого статусу УБД добровольцям (на час написання звіту, такий статус отримали 17 осіб).
Надання матеріальної допомоги
Матеріальна допомога є найпоширенішим видом соціальної підтримки, який надається практично в усіх регіонах держави. Втім, розмір, підстави та види такої допомоги суттєво різняться.
Найбільше видів матеріальної допомоги передбачено у Дніпропетровській області - 14.
Поліпшення житлових умов учасників російсько-української війни
За рахунок коштів державного бюджету надається компенсація на придбання власного житла
тільки сім’ям загиблих та інвалідам І та ІІ групи (Постанова КМУ від 19 жовтня 2016 р. № 719). Таким чином, тягар забезпечення житлом інших категорій ветеранів війни (згідно Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), які перебувають на квартирному
обліку, лягає на органи місцевого самоврядування. Необхідно констатувати, що лише в окремих
областях існують програми забезпечення житлом категорій, непокритих державним фінансуванням. У тих регіонах, де інваліди ІІІ групи та учасники бойових дій все ж отримують допомогу
на житло, форма такої допомоги відрізняється: існують програми компенсації частини вартості
придбаного (побудованого) житла (у Луцьку - 50% вартості компенсується з місцевого бюджету;
у Харкові - 40%); також в окремих регіонах є програма виплати компенсації вартості на придбання власного житла за аналогом Постанови КМУ № 719 (наприклад, у Запорізькій області). Також
прогресивні результати із забезпечення житла показують обласні програми «Власний дім» та
програми з надання кредитів учасникам АТО за рахунок місцевих бюджетів.
Забезпечення земельними ділянками
Рівень забезпечення земельними ділянками в регіонах України також суттєво відрізняється.
Найпоширенішими проблемами забезпечення землею є забюрократизованість процедури та
брак вільних ділянок у відповідному регіоні. Так, найбільшу кількість ділянок учасникам росій-
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сько-української війни було виділено у Полтавській області. Проблему складності оформлення земельних ділянок вирішено у Дніпропетровській області, адже там створено «єдине вікно»
куди достатньо звернутись лише один раз, після чого супровід оформлення ділянки та витрати
бере на себе обласна рада. Результатом є отримання заявником свідоцтва права власності на
земельну ділянку.
Цікавий підхід практикується у Львові. Через брак земельних ділянок міська влада вирішила
запровадити матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис.
грн, що надається особам, які перебувають на черзі на отримання земельної ділянки і не отримували житла у місті Львів.
Пільги на проїзд
Пільги на проїзд у всіх регіонах України вирішуються шляхом підписання угод, меморандумів
між місцевою владою та перевізниками. Монетизація даної пільги існує лише в місті Луцьк. Також деякі міста забезпечують право на проїзд для членів сімей загиблих, хоча цього не вимагає
закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Професійна реадаптація і освіта
В Україні відсутній комплексний підхід щодо професійної реадаптації учасників російсько-української війни. Це пов’язано із відсутністю визначення поняття на законодавчому рівні та через
брак розуміння змісту професійної реадаптації у більшості органів місцевого самоврядування.
Кошти, які виділяються у державному бюджеті на професійну реадаптацію згідно Постанови
КМУ від 31 березня 2015 року №179, переважно використовуються на професійне навчання за
професією водій автотранспортних засобів категорії «В» та «С».
Таким чином, розробка основних заходів професійної реадаптації на сьогоднішній день покладена на органи місцевого самоврядування. На місцевому рівні переважно проводяться такі
заходи як семінари і консультації; поширення «дорожніх карт»; видача пільгових кредитів на
відкриття власного бізнесу; ярмарки вакансій тощо.
Пільги, що стосуються забезпечення освітою на місцевому рівні, як правило, поширюються тільки на дітей учасників російсько-української війни.
Інформування учасників російсько-української війни про їхні права і пільги
Права та пільги учасників російсько-української війни закріплені у різноманітних нормативно-правових актах різного відомчого рівня, до яких періодично вносяться зміни. Крім того, загальнодержавної політики інформаційного забезпечення немає. Така ситуація призводить до
того, що учасники російсько-української війни та члени їхніх сімей часто позбавлені інформації
про власні права.
Разом з тим, певні заходи щодо забезпечення колишніх військовослужбовців необхідними відомостями проводяться на місцевому рівні. Найпоширенішими заходами інформування є: круглі столи, «дорожні карти» щодо наявних пільг та державних гарантій, спеціальні розділи для
учасників російсько-української війни на веб-сайтах органів місцевого самоврядування та інших
формах інформування. Заходи з інформування проводяться громадським сектором.
Адміністрування системи соціальної підтримки
Дослідження показало ґрунтовні недоліки системи адміністрування сфери соціального захисту
учасників російсько-української війни. У вертикальній структурі системи (держава - органи місцевого самоврядування) фактично існує дві паралельні системи - Державна служба України у
справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції і окремо органи соціального
захисту рад населених пунктів/громад.
В межах однієї вертикалі підпорядкування (горизонтальний рівень) також наявні прогалини у
координації та співпраці окремих відомств та структурних підрозділів.
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На сам кінець, відсутній єдиний підхід щодо організації діяльності центрів допомоги учасникам
антитерористичної операції, утворених на підставі Указу Президента України від 18 березня
2015 року № 150/2015. Центри створюються як комунальне підприємство, орган при голові
ОДА, відділ чи підрозділ структурної одиниці виконавчого органу влади тощо, а також як орган взагалі без визначеного правового статусу. За функціональними обов’язками різні центри
виконують функції «єдиного вікна» (центр є єдиною установою, яка приймає заяви на пільги та
на участь у програмах, надає соціальні послуги тощо), консультаційного центру (ЦДУ АТО надає
інформацію про права, пільги, можливість взяти участь програмах соціальної підтримки) або
дорадчого органу (допомога очільнику області, координація органів влади).
Ефективна робота центрів може бути забезпечена через визначення чіткої організаційно-правової форми, визначення чіткого функціоналу, джерел фінансування діяльності та сталість команди.
Вплив громадянського суспільства
Інформація, отримана під час підготовки звіту, вказує на той факт, що активність громадянського
суспільства в області прямо пропорційна рівню соціального захисту учасників російсько-української війни в області. Часто громадські активісти створюють альтернативні до державних і місцевих заходи соціальної підтримки або ж взагалі забезпечують соціальний захист у тих сферах,
які влада не покриває (наприклад, в Києві волонтерами ЦДУ АТО була розроблена статистична
форма, у якій можна вказати про медичні проблеми учасників російсько-української війни та
членів сімей загиблих; у Миколаївській та Чернігівський областях діє Програма Україна-Норвегія і Україна-НАТО, що дають можливість пройти курси англійської мови та курси підготовки
для роботи в охоронних структурах). У той же час, не виключені випадки співпраці влади і громадських активістів з метою реалізації спільного проекту (ефективно співпрацюють ветеранські
ініціативи та ОДА у Дніпрі. ГО «Всеукраїнська спілка воїнів АТО» та ЦДУ АТО Дніпропетровської
області на базі Державного університету та приватного навчального центру організували курси
вивчення англійської мови та IT).
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ЗАСТОСУВАННЯ
ПРОГРАМНОГО
МЕТОДУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПОТРЕБ
УЧАСНИКІВ
РОСІЙСЬКОУКРАЇНСЬКОЇ
ВІЙНИ
Однією із основних проблем забезпечення належного рівня соціального захисту учасників війни
на Сході є хаотичність та розрізненість програм, заходів, послуг і пільг, що надаються учасникам
російсько-української війни та членам їхніх сімей. На державному рівні не існує єдиної та комплексної програми, яка регулювала б процес реадаптації колишніх військовослужбовців у мирне
життя, об’єднуючи всі існуючі заходи у цілісну систему.
На місцевому рівні ситуація дещо краща. В 11 областях існують окремі цільові програми соціального захисту та/або реабілітації учасників збройного конфлікту на Сході. У деяких областях
подібні програми приймаються щороку (наприклад, Волинська), однак на час підготовки звіту у
таких областях програми на 2017 рік ще не були затверджені, тому вони не описані у нашому
дослідженні.
У всіх містах, які досліджувались у межах підготовки звіту, також наявні власні міські цільові програми. Що прикметно, більшість міських програм є ширшими за програми області, до якої входить відповідне місто. Наприклад, міська програма Луцька на відміну від програми Волинської
ОДА передбачає надання соціальної допомоги добровольцям, які не отримали статус ветерана
війни відповідно до закону, а цільові програми місті Львів містять значно ширше коло заходів та
охоплюють ширше коло осіб, які потребують підтримки, ніж програма Львівської області.
Також у великій кількості областей наявні цільові програми районів. Часто районні програми відтворюють положення обласних, але існують винятки.
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Так, на рівні Дніпропетровської області відсутня цільова програма, спрямована виключно на
учасників російсько-української війни. За функціонування системи соціального захисту Дніпропетровської обласної ради відповідає загальна програма «Комплексна програма соціального
захисту населення Дніпропетровської області на 2015 – 2019 роки» (рішення сесії від 05 грудня
2014№ 588-28/VI). Вузько спрямованими на потреби учасників російсько-української війни є Розпорядження голови Дніпропетровської ОДА №Р-265/0/3-15 від 15.06.2015 року, відповідно до
якого організовано Центр допомоги учасникам АТО та членам їхніх сімей, і Розпорядження від
02.04.2015 р. N Р-162/0/3-15, якими передбачені заходи щодо забезпечення соціальної адаптації
учасників антитерористичної операції.
Натомість окремі райони, а також деякі міста Дніпропетровської області мають цільові програми,
спрямовані виключно на учасників російсько-української війни. Зазвичай такі програми носять
назву «Родина Героя» і заходи в них перекликаються.
Нижче наводиться оцінювання областей та досліджуваних міст відповідно до принципу програмного методу при вирішенні проблем учасників російсько-української війни.
Оцінювання
Застосування програмного методу оцінюється за такими критеріями:
вузькопрофільність – розглядається цільова група, яку охоплює наявна програма. Оцінка виставляється за таким принципом: 0 – якщо програма, спрямована виключно на учасників російсько-української війни, відсутня (при цьому не враховуються програми, цільовою аудиторією яких є і
учасники російсько-української війни та інші категорії населення); 1 – програма охоплює тільки
ветеранів війни (статус яким надано відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»); 2 – якщо крім ветеранів війни програми поширюються на добровольців, які не отримали пільговий статус відповідно до закону, волонтерів, інших осіб, які були
залучені або постраждали в ході ведення бойових дій;
комплексність – критерій, що визначає коло заходів, що проводяться в межах програми, їхній взаємозв’язок та структуру, здатність вирішити нагальні проблеми реадаптації учасників російсько-української війни до мирного життя і забезпечення належного рівня соціального захисту членів
їхніх сімей. Оцінки виставляються таким чином: 0 – якщо оцінка за критерієм «вузькопрофільність»
становить «0»; 1 – програма охоплює тільки один-два напрямки соціального захисту та реабілітації учасників російсько-української війни та/або програма не передбачає перегляду усталеної
практики реадаптації учасників російсько-української війни в мирне життя; 2 – програма передбачає три і більше напрямки соціального захисту та реабілітації учасників російсько-української,
при цьому запроваджуються деякі нові прогресивні підходи до реадаптації; 3 – програма вирішує більшість проблем соціального захисту та реабілітації учасників російсько-української війни із
використанням нових прогресивних методів. Примітка: на жаль, багато програм прийняті тільки
наприкінці 2016 року, тому оцінити їх реальний вплив на забезпечення потреб цільової категорії
наразі доволі складно. Внаслідок цього, в межах категорії «комплексність» оцінювався в першу
чергу формальний зміст тексту затверджених програм;
фінансування – у даній графі зазначається розмір фінансових коштів, закладених у цільових програмах соціального захисту учасників російсько-української війни на 2017 рік. Кошти наводяться
у розмірі загальної суми, передбаченої на втілення цільової програми, а також в розрахунку на
одну особу із цільової групи (бенефіціара) відповідної цільової програми (детальніше - див. Розділ «Цільові групи соціального захисту»). При цьому кошти, закладені у цільових програмах, що
спрямовані не тільки на учасників російсько-української війни, не зазначаються. Якщо в області/
населеному пункті немає вузькопрофільних програм, спрямованих виключно на учасників російсько-української війни (оцінка за критерієм «вузькопрофільність» - «0»), то розмір фінансування
не наводиться через складність відстежити точну суму коштів, направлених на потреби цільової
групи;
загальна оцінка – сума оцінок за всі вище наведені категорії. Найвищий бал – 5.
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Таблиця 1. Оцінка програм соціального захисту учасників російсько-української війни в
областях і місті Київ
Вузькопрофільність

Комплексність

Фінансування, тис грн.

Загальна
оцінка

Загалом

На одного бенефіціара

Вінницька

1

3

4 770

0,3055

4

Львівська

2*

2

18 618

0,9315

4

Чернівецька

2

2

25 201,5

2,3229

4

Донецька

1

2

6 040

0,5149

3

Івано-Франківська

2*

1

7 100

1,0989

3

Тернопільська

2

1

905

0,1616

3

Харківська

1

2

1465

0,1165

3

Кіровоградська

1

2

2 795

0,2776

3

Житомирська

2

1

11 944,3

0,7878

2

Рівненська

2

-**

-**

-**

-**

Черкаська

1

-**

-**

-**

-**

Волинська

0

0

-

0

Дніпропетровська

0

0

-

0

Закарпатська

0

0

-

0

Запорізька

0

0

-

0

Київ, місто

0

0

-

0

Київська

0

0

-

0

Луганська

0

0

-

0

Миколаївська

0

0

-

0

Одеська

0

0

-

0

Полтавська

0

0

-

0

Сумська

0

0

-

0

Херсонська

0

0

-

0

Хмельницька

0

0

-

0

Чернігівська

0

0

-

0

* у програму також включені учасники Революції Гідності. ** надано недостатньо даних
Таблиця 2. Оцінка програм соціального захисту учасників російсько-української війни в
досліджуваних містах
Вузькопрофільність

Комплексність

Фінансування, тис грн.

Загальна
оцінка

Загалом

На одного бенефіціара

Львів

2

3

121 617

26,0868

5

Луцьк

2

2

5 825,6

-**

4

Дніпро

2

2

74 460

-**

4

Кропивницький

1

1

10 502

-**

2

Кривий Ріг

1

1

23 399, 972

-**

2

Жовті Води

1

1

213,8

-**

2

* у програму також включені учасники Революції Гідності. ** надано недостатньо даних

12

«Юридична Сотня» — Забезпечення потреб учасників російсько-української війни на місцевому рівні

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ,
НА КОГО
СПРЯМОВАНІ
МІСЦЕВІ
ПРОГРАМИ
СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ
На законодавчому рівні система соціального захисту учасників російсько-української війни
спрямована на такі категорії населення, як учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни та члени сімей загиблих. Однак названі категорії охоплюють далеко не всіх осіб, що брали
участь в російсько-українській війні та потребують подальшого соціального захисту. Зокрема, на
рівні держави жодного соціального захисту немає, фактично найбільш незахищена категорія –
добровольці, які не увійщли до складу військових формувань, утворених відповідно до закону.
Як наслідок, проблему надання соціальної підтримки категоріям, що є незахищені з боку держави, взялися вирішувати на місцевому рівні. Зокрема, статус учасника бойових дій із числа
добровольців був наданий 100 особам з Львівської області та 15 – з Тернопільської. Рішення про
офіційне визнання добровольців було також прийнято у Дніпропетровській, Івано-Франківській,
Одеській, Чернівецькій та Рівненській областях. Також, на відміну від Волинської області, місто
Луцьк прийняло власний порядок надання місцевого статусу УБД добровольцям (на час написання звіту, такий статус отримали 17 осіб).
На добровольців, яким надано місцевий статус УБД не поширюються гарантії, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», однак вони можуть
взяти участь у всіх програмах, прийнятих відповідними місцевими радами.
Другою категорією, статус якої не врегульовано на загальнодержавному рівні, є особи, що перебували в полоні. Рішення в цій ситуації знайшли в місті Кропивницький та запровадили разову
виплату із місцевого бюджету для сімей полонених і зниклих безвісти військовослужбовців у
розмірі 25 000 грн, а їхні діти забезпечуються безкоштовним харчуванням у школі.
Загалом, в усіх областях існує проблема обліку названих категорій. Облік добровольців ведеться навіть не в усіх населених пунктах, де їм надається місцевий статус УБД, а дані стосовно кількості осіб, яким надано відповідний статус ветерана війни, різняться між відомствами і установами. В Таблиці 3 кількість УБД зазначена за даними Державної служби у справах ветеранів війни
та учасників АТО (далі - Держслужба), кількість інших категорій наведена за даними ОДА.
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Таблиця 3. Число осіб, які входять до цільової групи соціального захисту в областях і
місті Київ
Категорія/
Область

УБД **

З них проживають у сільській
місцевості

Інваліди
війни

Учасники
війни

Члени сімей
загиблих

Добровольці

Волонтери

Загальна
к-сть***

Вінницька

12 955

8 682

290

18

138

-*

-

15 613

Волинська

9 261/
9 315

3 971

395

-

-

17 (тільки
м. Луцьк)

-

9 278

Дніпропетровська

24 651/
19 154

6 233

465

26

1021

-

Донецька

11 729

1 429

-

-

-

-

-

11 729

Житомирська

15 160

3 886

-

-

-

-

-

15 160

Закарпатська

5 105

2 104

-

-

-

-

-

5 105

Запорізька

10 637/
9 313

-

173

-

242

-

-

10 637

2 999

-

-

-

92

-

6 369

Івано - Франківська 6 369

26 163

Київ, місто

19 494

272

-

226

-

-

19 494

Київська

15 114

538

58

491

-

-

16 201

Кіровоградська

10 066

3 632

-

-

-

-

-

10 066

Луганська

8 626

3 632

-

8 626

Львівська

19 887

-

-

-

100

Миколаївська

11 828

-

-

146

-

-

11 974

Одеська

9 619

193

-

116

-

-

9 928

Полтавська

11 303

-

-

-

-

-

11 303

Рівненська

8 833

4 286

55

-

94

-

-

8 982

Сумська

10 465

3 699

-

-

-

-

-

10 465

Тернопільська

5 480

2 268

-

-

103

15

-

5 598

Харківська

12 291

-

99

-

182

-

-

12 572

Херсонська

5 649

2 508

57

-

140

14

-

6 030

Хмельницька

12 874

-

-

-

-

170

12 874

Черкаська

10 033

5 193

288

-

247

-

-

10 568

Чернівецька

4 693

2 726

146

-

152

-

-

4 991

*-Чернігівська
немає даних

10 849

209

-

151/ 311

-

-

10 849

19 987

**- перша цифра - за даними Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції;
друга цифра - за даними ОДА
*** - загальна кількість – кількість осіб, що належать до усіх категорій, при обрахунку кількість УБД було
враховано за даними Державної служби України у справах ветеранів війни.
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НАДАННЯ
МАТЕРІАЛЬНОЇ
ДОПОМОГИ
УЧАСНИКАМ
РОСІЙСЬКОУКРАЇНСЬКОЇ
ВІЙНИ ТА СІМ’ЯМ
ЗАГИБЛИХ
Матеріальна допомога є найпоширенішим видом соціального захисту. Така допомога надається як з боку держави, так і в кожній області чи місті. З боку держави матеріальна допомога
надається у вигляді допомоги на поховання, одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих,
виплат військовослужбовцям внаслідок травми, каліцтва, поранення і встановлення інвалідності.
На місцевому рівні існують різноманітні види та розміри матеріальної допомоги. Основними
підставами надання матеріальної допомоги, що передбачені майже у кожній області є:
•

допомога на поховання;

•

допомога сім’ям загиблих учасників російсько-української війни;

•

грошова допомога учасникам російсько-української війни;

•

допомога на встановлення надгробних пам’ятників;

•

допомога на сплату житлово-комунальних послуг (далі - ЖКП).

Розглядаючи питання матеріальної допомоги учасникам українсько-російської війни потрібно
виділити Дніпропетровську область, де передбачено аж 14 видів матеріальної допомоги, такої як:
1)
надання адресної допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців та сім’ям військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти;
2)

оплата витрат, пов’язаних з похованням осіб, які загинули під час бойових дій;

3)

надання додаткової пільги на оплату ЖКП;
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4)

грошові кошти на оформлення земельної ділянки;

5)

надання адресної допомоги на лікування;

6)
щорічне привітання дітей до 18 років, батьки яких загинули (виплачується у грошовій
формі законному опікуну чи піклувальнику дитини);
7)
придбання солодощів дітям загиблих учасників російсько-української війни до Новорічних свят;
8)
надання адресної матеріальної допомоги звільненим в запас учасникам російсько-української війни;
9)

придбання продовольчих наборів з нагоди свят;

10)

проведення безкоштовного медичного огляду при прийомі на роботу;

11)
харчування дітей в дошкільних та шкільних закладах, батьки яких є ветерани російсько-української війни;
12)
організація літнього відпочинку дітей, батьки яких є ветеранами російсько-української
війни;
13)
пільги щодо плати за навчання в спеціалізованих мистецьких закладах та спортивних
секціях дітей загиблих на Сході військовослужбовців;
14)
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Таблиця 4. Кількість видів матеріальної допомоги в областях і місті Києві

Область

Кількість видів матеріальної допомоги

Дніпропетровська

14

Чернівецька

10

Київ, місто

8

Запорізька

7

Київська

7

Полтавська

6

Рівненська

6

Вінницька

5

Закарпатська

5

Львівська

5

Херсонська

5

Івано-Франківська

4

Миколаївська

4

Одеська

4

Харківська

4

Чернігівська

4

Волинська

3

Житомирська

3

Кіровоградська

3

Сумська

3

Тернопільська

3

Черкаська

3

Донецька

-*

Луганська

-*

Хмельницька

-*

* надано недостатньо даних

«Юридична Сотня» — Забезпечення потреб учасників російсько-української війни на місцевому рівні

17

ПОЛІПШЕННЯ
ЖИТЛОВИХ
УМОВ
УЧАСНИКІВ
РОСІЙСЬКОУКРАЇНСЬКОЇ
ВІЙНИ
Державна допомога на придбання житла надається виключно інвалідам І і ІІ групи та членам сім’ї загиблого. Так, Постановою КМУ №719 від 19.10.2016 р. затверджено «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, а також членів їхніх сімей». Даним порядком визначений механізм
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих військовослужбовців на Сході, а також
для осіб з інвалідністю I чи II групи та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок,
інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання.
Забезпечення житлом інших категорій учасників російсько-української війни покладається на органи місцевого самоврядування.
Необхідно констатувати, що питання отримання житла залишається одним із найгостріших в країні,
адже власні житлові програми мають меншість областей і населених пунктів країни. Втім позитивні
приклади все ж присутні.
Наприклад, у місті Луцьку реалізується програма «50/50», відповідно до якої 50-відсоткової ринкової вартості житла оплачується за рахунок коштів бюджету міста та інших джерел, не заборонених
законодавством.
У місті Черкаси та області існують програми з кредитування житла для учасників російсько-української війни за рахунок місцевих бюджетів. У місті Черкаси на житлові програми, які реалізовує
Черкаське регіональне управління Держмолодьжитла, в міському бюджеті на 2017рік передбачено
11,8 млн. грн., а саме 9,6 млн. грн., спрямовано на пільгове кредитування учасників АТО та членів їх
сімей для придбання житла.
У Львові закладено у бюджет 410 млн. грн. на реалізацію програми щодо придбання житла категоріям осіб, яким пільга передбачена Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
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У Запорізькій області місцевим бюджетом передбачена програма компенсації вартості на придбання власного житла за аналогом Постанови КМУ № 719 для інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій.
Також в деяких областях України таких як Київська, Полтавська, Львівська та Запорізька діє програма
індивідуального житлового будівництва в селі «Власний дім», яка дозволяє придбати житло особам,
які переїжджають або проживають в селі. В межах цієї програми для ветеранів війни та членів сімей
загиблих передбачається першочергова допомога.
Програма «Власний дім» передбачає надання довготермінових кредитів під три відсотки річних на
наступні цілі:
- нове будівництво житлових будинків з господарськими приміщеннями - до 300 тис. грн.;
- завершення раніше розпочатого будівництва та реконструкція існуючого житла - до 150 тис. грн.;
- придбання житлових будинків у сільській місцевості - до 200 тис. грн.;
- будівництво інженерних мереж до 50 тис. грн.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗЕМЕЛЬНИМИ
ДІЛЯНКАМИ
Згідно закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасники бойових
дій, члени сімей загиблих та інваліди війни мають право на першочергове виділення земельних ділянок і у розмірах і за цільовим призначенням, передбаченим ст. 121 Земельного кодексу України. Сам механізм реалізації цього права у різних областях реалізується по-різному.
Найбільшу кількість ділянок для ветеранів війни відведено у Полтавській області. За останні 2
роки до Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області надійшло 9683 заяви з них, позитивно розглянули 70% поданих заяв.
Дніпропетровська область повністю «автоматизувала» діяльність щодо отримання земельних
ділянок. Так, особа, що має право на першочергове отримання земельної ділянки звертається
до «єдиного вікна», після чого за рахунок обласного бюджету проводяться всі необхідні заходи, результатом яких є отримання заявником свідоцтва права власності на земельну ділянку.
Враховуючи проблеми з нестачею земельних ділянок у межах міста Львова, була затверджена
Програма «Про захист інтересів учасників АТО», якою передбачена грошова виплата для осіб,
які ще не отримали земельних ділянок у формі матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. грн. Така допомога надається учасникам російсько-української війни, які перебувають на черзі на отримання земельної ділянки і ще не отримували
житла у місті Львів. Разом з тим, особа не позбавляється права отримати земельну ділянку у
тому числі за межами міста.
Виходячи з вищенаведеного можна зазначити, що ситуація із виділенням земельних ділянок
в регіонах України відрізняється, але залишається досить складною і залежить від вольового
рішення місцевих органів влади.
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ПІЛЬГИ НА ПРОЇЗД
Всередині 2016 року держава припинила надавати субвенції місцевим бюджетам на виплату
компенсації перевізникам за здійснені пільгові перевезення пасажирів. В кінці 2016 року до
Бюджетного кодексу України були внесені зміни, якими остаточно покладено виплату компенсацій за пільгові перевезення на місцеві бюджети.
Втім, така ситуація призвела до того, що тягар регулювання пільгових перевезень, їх облік та
фінансування було повністю покладено на місцеву владу.
У Черкаській області, попри відсутність відшкодування для перевізників, учасники російсько-укранської війни мають змогу безкоштовного проїзду. Проте час від часу окремі перевізники відмовляють у пільговому проїзді на міжобласному сполученні. У місті Сміла Черкаської
області за рахунок місцевого бюджету компенсується проїзд членам сімей загиблих учасників
російсько-української війни.
Дніпропетровська ОДА вирішила дане питання шляхом укладення меморандуму з перевізниками про безоплатний проїзд учасників АТО. Члени сімей загиблих користуються пільгами на
безоплатний проїзд за карткою «Родина героя» (1000 осіб).
У Чернігівській області за ініціативи інститутів громадянського суспільства обласна державна
адміністрація шляхом переговорів з перевізниками вирішила питання про безоплатний проїзд членів сімей загиблих шляхом пред’явлення членом сім’ї загиблого посвідчення та довідки
про участь загиблого в АТО. У місті Чернігів діє міська програма відшкодування витрат перевізникам на пільговий проїзд учасників бойових дій.
У Полтавській області діє програма компенсації проїзду учасникам російсько-української війни автомобільним транспортом на міжміських та міжобласних маршрутах.
У Львівській області також діє меморандум між місцевою владою та профспілками перевізників. У 2016 році Львівська ОДА повністю компенсувала перевізникам вартість проїзду пільгових категорій пасажирів на міських, міст обласного значення та приміських маршрутах.
У Волинській області існує програма, яка монетизує пільги на проїзд для членів сімей загиблих. На кожного члена сім’ї місцева влада виділяє 300 грн. на півроку для здійснення поїздок
міським, міжміським автомобільним транспортом в межах області.
Втім, у більшості областей та населених пунктів кошти на здійснення безоплатного проїзду
так і не було закладено у місцевий бюджет. Як наслідок, реалізація права на пільговий проїзд
здійснюється тільки через тиск ветеранської спільноти або за власний кошт перевізників.
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МЕДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УЧАСНИКІВ
РОСІЙСЬКОУКРАЇНСЬКОЇ
ВІЙНИ
Відповідно до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ветерани
війни мають право на низку пільг у сфері медичного забезпечення. Однак, при намаганні реалізувати свої права учасники російсько-української війни зіштовхуються з низкою перепон у
реалізації таких прав як безкоштовне забезпечення лікарськими засобами, медичне обстеження, диспансеризація і т. д.. Пов’язано це, здебільшого, з браком фінансування.
Та ж проблема присутня і на місцях. До вирішення проблеми медичного забезпечення органи місцевого самоврядування часто підходять із формальної точки зору, що відображено в
Таблиці 5. Часто місцеві програми передбачають достатньо багато заходів у сфері медичного
забезпечення. Однак, на практиці скористатися задекларованими гарантіями не завжди можливо: чи то через брак інформації про її наявність, чи то через відсутність коштів.
Усі області мають проблеми із забезпеченням безоплатними лікарськими засобами учасників російсько-української війни. Пов’язано це з тим, що органи місцевого самоврядування не
укладають угоди із аптеками, або навіть, якщо договір на відшкодування підписаний, необхідні
кошти у місцевий бюджет не закладаються.
Приміром, у місті Черкаси не укладено договорів з аптеками на відпуск безкоштовних ліків.
Забезпечення безкоштовними ліками відбувається через центри надання первинної медико-санітарної допомоги. Ліки за рецептом лікаря видаються через уповноважених осіб в медичній установі.
Невтішна ситуація також із зубопротезуванням. Пов’язано це з тим, що фінансове забезпечення пільги повністю перекладене на місцеві бюджети. Так, держава взяла на себе зобов’язання, але відповідальність за його виконання передала місцевим бюджетам. Призвело це до
того, що гроші на реалізацію пільги закладені далеко не в усіх місцевих програмах, а якщо і
передбачені, то не в достатньому обсязі.
Проблему медичного забезпечення певним чином вдалося вирішити у місті Вінниця. Вінницька міська рада прийняла рішення про запровадження медичного страхування військовослужбовців – жителів області. Міська рада сплачує страховий платіж у розмірі 4 000 грн. Страховим
випадком є ушкодження здоров’я, отримане внаслідок виконання обов’язків служби. Відшкодування може бути до 100 000 грн. залежно від ступеня ушкодження.
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В Івано-Франківську працює «єдине вікно» позачергового обслуговування учасників російсько-української війни в усіх поліклініках міста.
Варто відмітити і окремі практики протидії поширенню інфекційних захворювань, зокрема
таких як Гепатити В, С. У Волинській області учасників російсько-української війни забезпечують препаратами противірусної терапії, а у Харківській області передбачено проведення
тестування мобілізованих осіб на інфекційні захворювання. У Львівській області на лікування учасників російсько-української війни, хворих на хронічні вірусні гепатити В та С, у першу
чергу, тих, хто потребує термінового призначення лікування препаратами для проведення
комбінованої противірусної терапії, передбачено близько 3 млн. грн. на 2017-2020 рр. При
цьому фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та
співфінансування відповідних місцевих бюджетів.
У той же час комплексної системи медичної та психологічної реабілітації фактично немає. На
місцевому рівні присутні тільки окремі заходи, що лише містять певні «нариси» системи реабілітації. Однак, причини проблеми відсутності ефективних програм психологічної та медичної
реабілітації учасників російсько-української війни варто шукати на загальнодержавному рівні.
Відсутність комплексного підходу до медичної і психологічної реабілітації пов’язана із браком
відповідної законодавчої бази, адже, на сьогодні, закон передбачає реабілітацію виключно
для осіб з інвалідністю, а за три роки війни відповідних порядків проходження психологічної
та медичної реабілітації так і не було прийнято.
Нижче наводиться таблиця, де зображено заходи у сфері медичного забезпечення, медичної
і психологічної реабілітації, які проводяться в областях і в місті Київ.
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Таблиця 5. Заходи медичного забезпечення, медичної і психологічної реабілітації, які
проводяться в областях і місті Київ
Область

Зубопротезування

Забезпечення
ліками

Психологічна
реабілітація

Медична реабілітація

Загальна оцінка

Вінницька

+

+

+

+

4

Закарпатська

+

+

+

+

4

Івано-Франківська

+

+

+

+

4

Львівська

+

+

+

+

4

Черкаська

+

+

+

+

4

Харківська

+

+

+

+

4

Дніпропетровська

+

+

+

+

4

Житомирська

+

+

+

+

4

+

+

+

4

Миколаївська
Волинська

+

-

+

+

3

Тернопільська

+

+

-

-

2

Кіровоградська

+

+

-

-

2

Київська

+

-

+

+

2

Чернігівська

-

+

-

-

2

Одеська

+

+

-

-

2

Хмельницька

+

-

-

-

1

Херсонська

+

-

-

-

1

Полтавська

+

-

+

-

1

Чернівецька

-

-

-

-

0

Рівненська

-

-

-

-

0

Сумська

-

-

-

-

0

Запорізька

-

-

-

-

0

Донецька*

-

-

-

-

0

Луганська*

-

-

-

-

0

Київ, місто

-

-

-

-

0

*надано недостатньо даних
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ПРОФЕСІЙНА
АДАПТАЦІЯ ТА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСВІТОЮ
Професійна адаптація – залежно від професії – це спеціалізоване удосконалення наявних професійних знань, умінь і навичок або оволодіння новими та подальше успішне працевлаштування.
У результаті проведених досліджень було з’ясовано, що в Україні відсутній комплексний підхід
щодо професійної адаптації учасників російсько-української війни. Це пов’язано із відсутністю
закріплення на законодавчому рівні поняття професійної адаптації та із браком розуміння змісту професійної адаптації у більшості органів місцевого самоврядування.
На державному рівні діє лише Концепція державної цільової програми соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, які підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової служби, на період до 2017 року схвалена розпорядженням КМУ від 18 грудня 2013 року
№1068-р.
Постановою КМУ від 31 березня 2015 року №179 затверджено Порядок використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної
адаптації учасників антитерористичної операції (далі – Постанова 179). У 2017 році на реалізацію заходів цієї Постанови закладено 107 623,8 тис. грн. (включаючи психологічну реабілітацію).
Втім, сама Постанова 179 не визначає точне коло заходів професійної адаптації. Як наслідок,
кошти передбачені Постановою 179 зазвичай спрямовуються на професійне навчання за професією водій автотранспортних засобів категорії «В» та «С».
На виконання зазначеної Постанови, наприклад, у Вінницькій області з державного бюджету
на I квартал 2017 року передбачено 364 006 грн. Для порівняння: за 2016 рік до Вінницької
обласної служби зайнятості звернулись 4101 учасників російсько-української війни, а за січень-березень 2017 року – 2872 учасники. У Львівській області за період із січня 2017 року по
березень 2017 року до служби зайнятості звернулись 2029 учасників російсько-української
війни, у Черкаській – 2007, а у Полтавській за цей період – 1764.
Загалом, розробка основних заходів професійної адаптації на сьогодні покладена на органи
місцевого самоврядування.
У Херсонській області та деяких інших областях реалізується проект «Шериф». Проект передбачає, що обласна державна адміністрація спільно із центром зайнятості, Національною поліцією та військовими комісаріатами обирає осіб, насамперед, учасників бойових дій, здійснює
відповідну підготовку для того, щоб в подальшому ветерани російсько-української війни займались патрулюванням міст, селищ та прикордонних територій. Крім цього, центр зайнятості зберігає за учасниками російсько-української війни, які беруть участь у цій програмі допо-
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могу по безробіттю, а також виплати за участь в громадських роботах.
У Волинській області розроблена Регіональна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей на 2017 рік, а у Львівській області – Програма підвищення конкурентоспроможності, які розроблені відповідно до постанови КМУ від 06.08.2014 року №385
«Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».
Також у Волинській, Тернопільській та Львівській областях для учасників російсько-української
війни передбачено компенсацію з обласного бюджету частини відсотків за кредитами на відкриття власної справи.
В Івано-Франківській області розроблено декілька проектів для забезпечення належного рівня професійної адаптації, серед яких дорожня карта «Як знайти роботу», а також семінари за
тематикою «Від бізнес-ідеї – до власної справи», «Як розпочати свій бізнес», «Презентація курсів навчання» та «Основи малого підприємництва».
Щодо освіти, то на державному рівні діє Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, що
надається протягом усього навчання затвердженого постановою КМУ від 23.11.2016 року
№975.
Пільги, що стосуються забезпечення освітою на місцевому рівні, як правило, поширюються
тільки на дітей учасників російсько-української війни. У місті Київ передбачено першочергове
влаштування дітей учасників російсько-української війни до дошкільних навчальних закладів
та додаткові пільги щодо сплати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. У місті Львів надається безкоштовне навчання учням початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, батьки яких загинули або померли внаслідок поранення, каліцтва одержаних під час безпосередньої участі у бойових діях. У містах Чернігів та Львів діти, один з батьків
яких загинув у зоні бойових дій, забезпечуються безкоштовним харчуванням у дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладах комунальної форми власності.
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Таблиця 6. Заходи професійної адаптації та забезпечення освітою в областях і місті
Києві
Область

Семінари і
консультації

«Дорожня
карта»

Пільгові кредити на власний бізнес

Ярмарка
вакансій

Освіта
(у формі будь-якої
допомоги)

Загальна
оцінка

Львівська

+

+

+

+

+

5

Волинська

+

+

+

-

-

3

Тернопільська

+

-

+

-

+

3

Херсонська

+

-

-

+

+

3

Черкаська область

+

+

+

+

+

3

Житомирська

-

+

-

+

+

3

Чернігівська

+

-

-

+

+

3

Вінницька

+

-

-

-

+

2

Закарпатська

+

-

-

+

-

2

Івано-Франківська

+

+

-

-

-

2

Дніпропетровська

+

-

-

-

+

2

Миколаївська

+

-

-

+

-

2

Хмельницька

-

-

-

+

-

1

Одеська

-

-

-

+

-

1

Кіровоградська

+

-

-

-

-

1

Київська

-

-

-

+

-

1

Полтавська

+

-

-

-

-

1

Сумська

-

+

-

-

-

1

Запорізька

-

-

-

+

-

1

Київ, місто

-

-

-

-

+

1

Чернівецька

-

-

-

-

-

0

Рівненська

-

-

-

-

-

0

Харківська

-

-

-

-

-

0

Донецька*

-

-

-

-

-

0

Луганська*

-

-

-

-

-

0

*надано недостатньо даних
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ІНФОРМУВАННЯ
УЧАСНИКІВ
РОСІЙСЬКОУКРАЇНСЬКОЇ
ВІЙНИ ПРО ЇХНІ
ПРАВА І ПІЛЬГИ
Права та пільги учасників російсько-української війни розпорошені у багатьох нормативно-правових актах різного відомчого рівня, до яких періодично вносяться зміни. Крім того,
відсутня загальнодержавна політика інформаційного забезпечення учасників російсько-української війни. Така ситуація призводить до того, що ветерани та члени їхніх сімей часто позбавлені інформації про власні права.
Разом з тим, певні заходи щодо забезпечення актуальною інформацією учасників російсько-української війни проводяться на місцевому рівні.
Наприклад, для забезпечення поінформованості в деяких областях серед учасників російсько-української війни поширюється «Дорожня карта воїна АТО», в якій міститься інформація
про наявні пільги, державні гарантії для воїнів та корисні адреси й телефони. Отримати ці
брошури можна в державних установах, центрах зайнятості тощо.
Цікавим є досвід Львівської області, де кожного кварталу за участю голови ОДА та відповідальних працівників соціального захисту, протягом двох тижнів відбуваються зустрічі з учасниками російсько-української війни та членами їхніх сімей. Відповідальні працівники виїжджають в райони області, де на місцях є також присутні представники місцевої влади. Такий
механізм має дві переваги: в першу чергу, таким способом інформують про пільги та гарантії
учасників російсько-української війни, при цьому з конкретними прізвищами відповідальних
працівників, номерами телефонів та кабінетів куди звертатись, а з іншої сторони - учасники
зустрічей задають запитання, скаржаться, у випадку порушення їхніх прав, а посадові особи
звітують про забезпечення реалізації прав перед самими учасниками російсько-української
війни і владою обласного рівня. Таким чином, вирішується дуже багато проблемних питань.
Варто звернути увагу, що у таких областях України як Київська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Запорізька, Одеська, Рівненська не здійснюється жодних заходів щодо забезпечення
поінформованості учасників російсько-української війни. Натомість, волонтери за благодійні
кошти друкують інформаційні матеріали.
На противагу, слід відмітити практику Черкаської, Херсонської та Закарпатської областей. У
Черкаській області поширення інформації відбувається за допомогою довідників, які наявні у
кожному районі області, колонки на обласному телебаченні, спеціального розділу для учас-
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ників російсько-української війни на веб-сайтах органів місцевого самоврядування та інших
форм інформування серед яких друк листівок та буклетів. Заходи інформування ветеранів та
членів їхніх сімей охоплюють всю територію Херсонської області до яких належать: телепередачі, радіопередачі, зустрічі, семінари, інформаційно-просвітницькі матеріали, тощо.
Однак, рівень поінформованості учасників російсько-української війни про наявні пільги у сфері медичного забезпечення, незважаючи на вище описані заходи, залишається найнижчим. За
даними соціологічного дослідження GfK Group на замовлення Координатора проектів ОБСЄ
в Україні (на 2016 р.), 15% ветеранів серед учасників дослідження не мають ніякої інформації
про медичні пільги і послуги, а більше 85% усіх респондентів хотіли б дізнатися більше про
наявні пільги та способи їх отримання. Проявляється низький рівень поінформованості щодо
вказаної державної гарантії у відсутності веб-сторінок та інформаційних стендів органів місцевого самоврядування та медичних закладів і установ.
Тому, громадськими організаціями міст Ужгород, Черкаси та Чернігів спільно із органами державної влади та місцевого самоврядування проводяться інформаційні зустрічі, мета яких – координація дій, спрямованих на покращення процесу інформування учасників російсько-української війни та членів їхніх сімей щодо оздоровлення та отримання медичних послуг.
Втім, варто зауважити, що інформування учасників російсько-української війни, які проживають у сільській місцевості перебуває на низькому рівні. Так, у більшості досліджуваних областей, на жаль, не проводяться жодних інформаційно-роз’яснювальних заходів для учасників
бойових дій та членів їхніх сімей у сільській місцевості.
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АДМІНІСТРУВАННЯ
СИСТЕМИ
СОЦІАЛЬНОЇ
ПІДТРИМКИ
УЧАСНИКІВ
РОСІЙСЬКОУКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
Побудова системи по горизонталі (держава - органи місцевого самоврядування)
Слід констатувати, що загальнодержавна система побудови і реалізації державної політики у
сфері соціального захисту звільнених військовослужбовців та членів їхніх сімей є доволі хаотичною. Відповідно до Постанови КМУ від 10 вересня 2014 р. № 416, центральним органом
виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів є Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі
– Держслужба).
Разом з тим, переважна більшість пільг і програм, передбачених для учасників російсько-української війни, реалізується через органи соціального захисту населення місцевих рад, які не
підпорядковані Службі. Дещо кращою є координація Служби із органами соціального захисту
обласних і районних державних адміністрацій, оскільки останні мають подвійне підпорядкування – Міністерству соціальної політики (через Кабінет Міністрів) та відповідній місцевій раді. Втім,
налагодити співпрацю між Держслужбою та органами соціального захисту на рівні населених
пунктів вдається щонайкраще в обласних центрах.
Таким чином, фактично створюються дві паралельні системи соціального захисту ветеранів – за
лінією Держслужби та органів соціального захисту ОДА/РДА і за лінією органів соціального захисту рад населених пунктів/громад.
За таким принципом розподіляється державне фінансування системи соціального захисту. Візьмемо для прикладу Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції,
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 179. Відповідно
до цієї Постанови, Служба розподіляє відповідні кошти, закладені у бюджеті на органи соціального захисту ОДА відповідно до кількості ветеранів, що проживають у відповідній області. У
свою чергу обласні органи соціального захисту можуть на власний розсуд використовувати ці
кошти самостійно або спрямовувати в районні чи місцеві органи соціального захисту.
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Така ситуація в цілому негативно впливає на ефективність роботи системи соціального захисту
учасників російсько-української війни, адже основні проблеми колишніх комбатантів можна вирішити тільки на рівні громади, в якій вони проживають. Крім того, як неодноразово зазначалося вище, цільові програми населених пунктів є більш комплексними та ефективними.
Побудова системи по вертикалі. Центри допомоги учасникам антитерористичної операції
Труднощі в адмініструванні виникають не тільки у вертикальній структурі органів влади. Потреби учасників російсько-української війни забезпечують різні департаменти, підрозділи, відомства тощо органів соціального захисту населення місцевої ради.
Саме тому утворення дієвої системи соціального захисту потребує постійної координації відомств та установ. З цією метою пп. 5 п. 4 Указу Президента України від 18 березня 2015 року
№ 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» обласним і Київській міській державним адміністраціям було доручено створити центри
допомоги учасникам антитерористичної операції (далі – ЦДУ АТО).
Разом з тим правовий статус, структуру і функціонал ЦДУ АТО визначено не було. Така ситуація
змусила місцеві органи самостійно визначати організаційну форму, а також роль і місце ЦДУ
АТО у системі соціального захисту ветеранів області.
Як наслідок, у різних областях ЦДУ АТО мають відмінні статуси та функціональні обов’язки. Умовно функціонал центрів можна розділити на: «єдине вікно» (центр є єдиною установою, яка приймає заяви на пільги та на участь у програми, надає соціальні послуги тощо), консультаційний
центр (ЦДУ АТО надає ветеранам інформацію про їхні права, пільги, можливість взяти участь
програмах соціальної підтримки) та дорадчий орган (допомога очільнику області, координація
органів влади). Існують також формально створені центри без чітко визначеного функціоналу.
Організаційно-правові форми ЦДУ АТО також різноманітні: комунальне підприємство, орган
при голові ОДА, відділ чи підрозділ структурної одиниці виконавчого органу влади тощо, а також орган без визначеного правового статусу.
Трапляються також ситуації, коли на рівні області існують відразу обидва органи, що фактично
виконують функції ЦДУ АТО. Так, при голові Черкаської ОДА створено ЦДУ АТО, який де-юре є
дорадчим органом. Водночас у контактному центрі Черкаської ОДА діє відділ допомоги учасникам АТО, який надає консультації ветеранам.
Окрім обласних ЦДУ АТО діють також міські центри. Зокрема, ЦДУ АТО створені у містах Львів,
Дніпро, Луцьк та інших.
У цьому контексті варто відмітити Львівський міський центр надання послуг учасникам бойових
дій. Центр функціонує в якості повного закритого циклу надання допомоги та підтримки учасникам російсько-української війни та членам їхніх сімей. Через центр можна подати документи і
отримати матеріальну допомогу, всі інші наявні пільги (включаючи міські, регіональні та державні); отримати юридичну консультацію та психологічну допомогу; записатись на безкоштовний
медичний огляд, оздоровлення, тренінги і заходи підвищення кваліфікації та навчання; центр
має власні проекти для жінок і дітей військовослужбовців, вдів та самих ветеранів. Львівський
міський центр діє за принципом «рівний рівному», адже всі без винятку працівники центру мають відношення до конфлікту на Сході країни (є дружинами учасників російсько-української війни чи вдовами загиблих на війні, активними волонтерами тощо).
Львівський обласний ЦДУ АТО також проводить безпосередню роботу із учасниками російсько-української війни, однак їхній посадовий функціонал значно вужчий, оскільки обласний орган в першу чергу функціонує як дорадчий орган при формуванні соціальної політики захисту
ветеранів в області.
Детальніше про діяльність ЦДУ АТО можна дізнатись із Таблиці 6 «Правова форма та функціонал ЦДУ АТО».
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Таблиця 7. Правова форма та функціонал ЦДУ АТО
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№

Області/міста

«Єдине вікно»

Консультаційний центр

Дорадчий орган

Без визначеного
функціоналу

1.

Вінницька

-

орган при ОДА (отримує бюджетне фінансування)

-

2.

Волинська

-

-

орган при ОДА

-

місто Луцьк

комунальне підприємство

-

-

3.

-

створено на підставі
розпорядження голови

-

-

місто Дніпро

-

-

Управління з питань АТО
при мерії

-

4.

Донецька

-

комунальне підприємство

-

-

5.

Житомирська

-

створено на підставі
розпорядження голови

-

-

6.

Закарпатська

-

-

-

орган при ОДА
(реально не
працює)

7.

Запорізька

-

орган при ОДА, співробітники офіційно працевлаштовані в різних державних органах і структурних
підрозділах

-

8.

Івано-Франківська

-

дорадчий орган при ОДА (на волонтерських засадах)

-

9.

Київ, місто

-

-

орган при КМДА (рішення про створення від
16.03.17 р., але ще не
працює)

-

10.

Київська

-

орган при ОДА (працює на волонтерських
засадах)

-

-

11.

Кіровоградська

-

без офіційного статусу
та бюджетного фінансування

-

-

12.

Луганська

13.

Львівська

Дніпропетровська

-

орган при ОДА (працює на волонтерських засадах)

-

орган при ОДА

-

місто Львів

комунальне підприємство

-

14.

Миколаївська

-

орган при ОДА(працює на волонтерських
засадах)

-

-

15.

Одеська

-

орган при ОДА (працює на волонтерських
засадах),

-

-

16.

Полтавська

-

створено на підставі
розпорядження голови

-

-

17.

Рівненська

-

Приєднане до обласного контактного центру, що є
комунальною установою

-

18.

Сумська

на волонтерських засадах

-

-

19.

Тернопільська

-

орган при ОДА (працює на волонтерських засадах)

-

20.

Харківська

-

орган при ОДА (працює на волонтерських засадах)

-

21.

Херсонська

-

орган при ОДА (працює на волонтерських засадах)

-

22.

Хмельницька

орган при ОДА (працює на волонтерських засадах)

-

23.

Черкаська

-

Відділ Черкаського
обласного контактного
центру при ОДА

-

-

-

-

орган при ОДА

-

-

24.

Чернівецька

орган при ОДА (отримує бюджетне фінансування)

25.

Чернігівська

-

-

орган при ОДА, працює
на волонтерських засадах

-

«Юридична Сотня» — Забезпечення потреб учасників російсько-української війни на місцевому рівні

ВПЛИВ
ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА НА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПОТРЕБ УЧАСНИКІВ
РОСІЙСЬКОУКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
Інформація, отримана під час підготовки звіту, вказує на той факт, що активність громадянського
суспільства в області прямо пропорційна рівню соціального захисту ветеранів в області.
Часто громадські активісти створюють альтернативні до державних і місцевих заходи соціальної підтримки або ж взагалі забезпечують соціальний захист у тих сферах, які влада не покриває. Не виключені випадки співпраці влади і громадських активістів з метою реалізації спільного
проекту.
Так, у Київській області, при повній відсутності програм медичної реабілітації, волонтерами
ЦДУ АТО, для прогнозування фінансових витрат на лікування та придбання ліків, була розроблена та запропонована головним лікарям центральних районних лікарень (ЦРЛ) та центрами
первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) статистична форма, у якій враховуються медичні проблеми не тільки ветеранів та членів сімей загиблих, а також членів сімей військових,
які були звільнені зі служби, та які продовжують служити. Київські волонтери своїми силами
також проводять опитування серед учасників російсько-української війни задля ведення статистики щодо поранень та контузій.
У місті Київ за останній рік значно підвищився рівень співпраці влади і громадських організацій, що займаються вирішенням проблемних питань учасників російсько-української війни. При
КМДА на початку 2017 року було створено робочу групу з вирішення питань щодо покрашення
житлових умов ветеранів, в яку увійшли представники ветеранських організацій та яка має на
меті вирішення питань щодо забезпечення звільнених військовослужбовців за аналогом Постанови КМУ № 719.
Як було зазначено вище, потреби ветеранів у професійній адаптації та освіті у деяких областях
майже не забезпечуються. Тому волонтери та громадські організації своїми силами проводять
школи лідерства, різні форми навчання та сприяють працевлаштуванню ветеранів, підтримують започаткування бізнес-ініціатив, створенню певних комунікаційно-освітніх платформ з обмі-
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ну досвідом та самі стають їх роботодавцями. Так, Київський Центр розвитку лідерства започаткував Школу лідерства для учасників бойових дій, яку пройшли близько 60 ветеранів зі Львова,
Києва та Кривого Рогу. Серед результатів – відкриття власної справи 5 учасниками Школи. Двоє
з випускників, за результатами проходження навчання у Школі отримали матеріальну допомогу
на відкриття власної справи від місцевих центрів зайнятості (Київ та Кривий Ріг).
В деяких містах України діє програма Україна-НАТО, яка спрямована на перепідготовку кадрових військових, які пішли в запас або у відставку, за даною програмою проводяться безкоштовні
курси англійської мови для колишніх військовослужбовців. А також проект Україна-Норвегія,
який представлений більш як у 20 містах України, що передбачає професійну перепідготовку
звільнених у запас військовослужбовців Збройних Сил України та інших силових структур, членів їхніх сімей та сприяння їх працевлаштуванню.
У Житомирській області ГО «Атошник» допомагає із працевлаштуванням учасникам російсько-української війни. Крім того ГО «Асоціація учасників та інвалідів АТО» реалізуються на території
області 2 проекти: 1) «Бізнес-інкубатор» в ході якого ветерани мають можливість протягом 6
міс. навчатись веденню бізнесу; 2) «Центр дослідження зайнятості» - який сприяє пошуку роботи
ветеранам, надає консультації стосовно працевлаштування, психологічну допомогу (програма
«Рівний-рівному» в рамках якої проходитимуть щотижневі чоловічі клуби ветеранів та програма
психологічної допомоги для дружин ветеранів), співпрацює з роботодавцями.
Ефективно співпрацюють ветеранські ініціативи та ОДА у місті Дніпро. ГО «Всеукраїнська спілка
воїнів АТО» та ЦДУ АТО Дніпропетровської області, на базі Державного університету та приватного навчального центру організували курси вивчення англійської мови та IT для звільнених
у запас військовослужбовців. За рік навчання пройшли більше 300 осіб, зараз навчаються біля
100. Також реалізовані такі проекти як два Всеукраїнських фестивалі «Пісні народжені в АТО»,
Різдвяний бал та Бузьковий бал, які були направлені на соціалізацію та повернення до мирного
життя ветеранів та волонтерів.
Часто ініціаторами запровадження соціальних програм для ветеранів є комерційні структури.
Наприклад, академія ШАГ у місті Рівне набрала на навчання групу з 20 учасників на безкоштовне навчання, що є власною ініціативою академії та результатом перемовин декількох активних
діячів.
Позитивним прикладом взаємодїї активних представників громадянського суспільства і місцевих органів державної влади є Львів та Львівська область. Представники громадських організацій залучаються до роботи комісій з вирішення питань з надання послуг учасникам АТО. 6
активістів стали депутатами міської ради Львова, що становить 10% загальної кількості депутатського корпусу.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
ПОЛІТИКИ У СФЕРІ
СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ
УЧАСНИКІВ
РОСІЙСЬКОУКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
На основні проведеного дослідження можна виокремити наступні рекомендації для органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських активістів:
затвердити єдині стратегічні документи (плани, «дорожні карти» тощо), розробити цільові
програми соціального захисту учасників російсько-української війни – такі документи мають
існувати як на державному рівні з метою перегляду діючої державної політики, так і на рівні
областей, районів і громад. Отримані дані однозначно дозволяють зробити висновок, що в
тих регіонах, де існують власні цільові програми, рівень соціального захисту ветеранів знаходиться на якісно кращому рівні;
поширювати кращі практики між регіонами України – заходи, що проводяться в регіонах часто кардинально різняться. Деяким областям та громадам вдається побудувати якісну систему реадаптації колишніх комбатантів. На противагу, програми інших регіонів не досягають
поставленої мети. У цьому контексті актуальності набирає необхідність обміну досвідом між
органами влади з різних частин країни. Найкращим способом такого обміну є як живе спілкування (через круглі столи, семінари тощо), так і через поширення збірників кращих практик,
«білих книг», рекомендацій серед суб’єктів владних повноважень;
розглядати громади (міста/селища/села/об’єднані громади) як первинну ланку системи соціального забезпечення ветеранів – як показують дані, отримані в ході підготовки до звіту,
якість соціальних послуг та інфраструктурна організація їх надання є суттєво вищою у громадах, ніж це передбачено в обласних програмах. Так, Львівський міський центр надання послуг
учасникам бойових дій проводить значно більше програм та надає ширше коло послуг ніж
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Львівський обласний ЦДУ АТО. У свою чергу, соціальні програми міста Луцьк охоплюють добровольців, які не увійшли до складу офіційних збройних формувань, чого не передбачено у
нормативних актах Луцької ОДА.
Така відмінність між громадою та областю є логічним явищем з двох причин: по-перше, органи влади громад розташовані ближче до цільової групи соціального захисту, вони є першими, до кого звертаються ветерани; по-друге, реформа децентралізації дозволяє громадам
отримати широкі фінансові вливання у місцевий бюджет, коли для обласних бюджетів такі
можливості обмежені.
Таким чином, первинною ланкою, в якій зосереджені основні потужності (організаційні, адміністративні, фінансові тощо) системи соціального забезпечення, мають стати громади. Тому,
фокус державних органів повинен бути направлений на громади. Субвенції, трасферти та інші
види фінансових вливань, що направляються із державного бюджету в місцеві (наприклад,
субвенції на соціальну та професійну адаптацію в межах Постанови КМУ від 31 березня 2015
року №179), мають спрямовуватись у першу чергу в бюджети громад.
покращити інфраструктури надання соціальних послуг через створення «єдиних вікон» повного закритого циклу – наразі, для реалізації власних прав і пільг, отримання інформації та участі
у програмах соціальної підтримки ветерани змушені звертатися до різноманітних відомств та
органів. Виходом із цієї ситуації стане створення сервісних центрів, що надаватимуть повний
спектр послуг ветеранам, включаючи юридичні консультації, психологічну підтримку, оформлення документів на допомогу, а також проводитимуть власні заходи. Як показує досвід міста
Львів, найкращою організаційною формую таких центрів є комунальне підприємство, адже
така форма надає відомству певний ступінь гнучкості та незалежності. В подальшому функціонал «єдиних вікон» можна поширити на інші соціальні групи окрім ветеранів;
вирішити проблемні питання соціального забезпечення через розширення повноважень органів місцевого самоврядування та активної співпраці з громадськістю – як було зазначено
вище, деякі сфери соціального захисту такі, як професійна адаптації, пільговий проїзд, забезпечення освітою та інші, покриті державою неповністю. Виправити прогалини у системі соціального захисту можливо через органи місцевого самоврядування, яким варто розширити
повноваження в окремих сферах соціального захисту, щоб місцева влада могла реагувати на
потреби ветеранів в найоптимальніший спосіб із урахуванням особливостей територіальної
громади. Наприклад, можливо надати органам місцевої влади право на власний вибір забезпечувати пільговий проїзд через компенсацію перевізникам або через монетизацію пільги.
У той же час, держава не повинна самоусуватися від виконання своїх соціальних обов’язків –
її завданням є створення законодавчої бази реформи, затвердження соціальних стандартів,
нормативів, критеріїв оцінки соціальних послуг і проводити постійний моніторинг надання
соціальної підтримки на місцях.
Ще одним кроком покращення діючої системи є посилення співпраці з громадськістю. Як неодноразово відмічалось у звіті, громадські активісти втілюють безліч проектів у тих сферах, які
забезпечуються державою на неналежному рівні. Таким чином, потенціал громадянського суспільства має бути підтриманий шляхом розширення переліку та кількості соціальних послуг,
які замовляються в приватних суб’єктів, а також через цільову грантові підтримку на реалізацію конкретних проектів у сфері соціального захисту учасників російсько-української війни.
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ВСТУП
За останні три з половиною роки кількість учасників бойових дій в Україні зросла більш як
на 316 тисяч осіб. У 2014 році Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII “Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту” був чи не єдиним законодавчим актом, направленим на
соціально-правовоий захист ветеранів. Проте Закон, побудований на принципах радянської
системи, міг працювати, коли кількість ветеранів з кожним роком зменшувалась. При різкому
збільшенні ветеранської спільноти в державі виникли проблеми із забезпеченням задекларованих норм. Найголовніше, норми Закону 1993 р. не могли забезпечити потреби сучасного
покоління ветеранів, які пройшли активні бойові дії.
Неодноразово на різних рівнях державної влади озвучувались наміри запровадити нову систему соціальної підтримки ветеранів. Хоча така система досі не створена, проте у цьому напрямку зроблено низку кроків у формі прийняття різних нормативно-правових актів. Одним
із найбільш цілісних документів став План заходів щодо медичної, психологічної, професійної
реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції, затверджений 31
березня 2015 року Розпорядженням КМУ №359-р (далі – План заходів). Цей стратегічний документ складається з 6 розділів, в яких викладені 55 заходів, направлені на відновлення здоров’я, проведення психологічної реабілітації звільнених військовослужбовців, забезпечення
соціальної підтримки та адаптації учасників російсько-української війни, членів сімей загиблих
(померлих); побудову системи професійної адаптації та працевлаштування, а також залучення
міжнародної допомоги.
Строк виконання Плану заходів почався 2015 року. Останній захід передбачалось виконати
2016 року. Низка заходів підлягають постійному виконанню.
Для визначення впливу Плану заходів на рівень соціального захисту учасників російськоукраїнської війни був проведений аналіз звітів Міністерства соціальної політики України (далі
- Мінсоцполітики):
- звіт про стан виконання Плану заходів за перший квартал 2017 року;
- звіт про стан виконання Плану заходів за квітень 2017 року;
- аналіз щодо стану виконання Плану заходів.
ГО “Всеукраїнська правозахисна організація “Юридична Сотня” (далі - Юридична Сотня),
діяльність якої спрямована на вдосконалення системи реабілітації, адаптації та соціального
захисту ветеранів війни проти російської агресії, вирішила провести власний монітиринг та
громадський аналіз Плану заходів та аналізів Мінсоцполітики щодо його виконання.
У ході вивчення звітів та аналізу Мінсоцполітики було виявлено низку розбіжностей між формальним та фактичним станом виконання заходів. Результати дослідження, проведеного Юридичною Сотнею, викладені у цьому аналітичному звіті.
Метою цього дослідження є аналіз ефективності реалізації заходів, передбачених Планом заходів, визначення здобутків, яких вдалось досягти у процесі виконання Розпорядження Кабінетом Міністрів України, виявлення не виконаних заходів та оцінка подальшої перспективи
реалізації Плану заходів.

Станом на 3 вересня 2017 року за даними Міністерства соціальної політики 316 612 осіб отримали статус
учасника бойових дій за участь у російсько-українській війні
1

Надані на депутатське звернення народного депутата України Шкрум А. І. №2/3/349-17 від 30.05.2017 у
листі Мінсоцполітики №213/349-17 від 30.05.2017
2
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Основне завдання: дослідити фактичний та формальний стан виконання Плану заходів, спрямованих на побудову системи медичної, психологічної реабілітації та соціальної адаптації
учасників російсько-української війни; виявити недоліки, що виникли в процесі виконання заходів для врахування в подальшій роботі; оцінити вплив Плану заходів на систему соціальної
підтримки учасників російсько-української війни на побудову системи медичної, психологічної
реабілітації та соціальної адаптації учасників російсько-української війни в Україні.
Структура звіту: цей Звіт складається із 6 розділів, які відповідають розділам Плану заходів.
Терміни, які використовуються у цьому звіті: національним законодавством не передбачений такий термін як «учасник АТО». У Плані заходів під «учасниками АТО» розуміють
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, учасників бойових дій (далі – УБД),
інвалідів війни, ветеранів війни.
В аналітичному звіті використовується термін “учасники російсько-української війни”, під яким
розуміються особи, які захищали (захищають) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у збройному конфлікті на Сході України. Використання терміну обумовлене тим, що дії на Сході України юридично та фактично підпадають під
ознаки міжнародного збройного конфлікту згідно Женевських конвенцій від 12 серпня 1949
року про захист жертв війни, а тому до учасників такого конфлікту повинні застосовуватися
відповідні нормативні визначення.
Якщо не вказано інше, всі офіційні дані та статистика, наведена у цьому звіті, вказана згідно звітів Мінсоцполітики (звіт про стан виконання Плану заходів за перший квартал 2017 року; звіт
про стан виконання Плану заходів за квітень 2017 року; аналіз щодо стану виконання Плану
заходів).
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РЕЗЮМЕ ЗВІТУ
Розділ 1. Відновлення здоров’я учасників російсько-української війни
Станом на квітень 2017 року у сфері медичного огляду, медичного супроводу, організації відпочинку та інших заходів медичного характеру 2 із 10 є виконаними, 2 в стані постійного виконання, для одного із заходів розділу встановлений строк виконання з 2015 по 2017 рік. А
також п’ять заходів із передбачених розділом, не виконано, проте строк їх виконання завершився, серед них: опрацювання питання щодо організації відпочинку (з наданням оздоровчих
або санаторно-курортних послуг) звільнених зі служби військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу та працівників, які брали участь в російсько-українській війні, членів
їх сімей (дружини, чоловіка та неповнолітніх дітей) за рахунок коштів місцевих бюджетів, вирішення питання щодо постановки військовими комісаріатами на облік звільнених зі служби
військовослужбовців виключно після проходження медичного огляду, передача державного
підприємства «Санаторний комплекс «Пуща-Озерна» із сфери управління Державного управління справами до сфери управління Міністерства соціальної політики та ряд інших важливих
заходів.
Розділ 2. Проведення психологічної реабілітації звільнених у запас військовослужбовців
У розділі передбачено необхідність виконання 16-ти заходів таких, як розроблення уніфікованої навчальної програми підготовки спеціалістів з питань психологічної допомоги
військовослужбовцям, а також розроблення різного роду методичних рекомендацій. Чотири заходи досі не були виконані. Серед них затвердження навчальної програми щодо
підготовки спеціалістів та методичних рекомендацій щодо надання психологічної допомоги, створення регіональних центрів психологічної реабілітації та інші. Вісім заходів, представлених в розділі зі строком постійного виконання та 4-ри заходи розділу є виконаними,
зокрема: створення Міжвідомчої координаційної ради з питань психологічної реабілітації учасників російсько-української війни; затвердження методичних рекомендацій щодо
заповнення індивідуальної програми реабілітації інвалідів; створення на базі Харківської
державної академії фізичної культури Міжрегіонального навчального центру масажних
технологій; а також розроблення та затвердження уніфікованої навчальної програми підготовки спеціалістів з питань первинної психосоціальної реабілітації.
Розділ 3. Забезпечення соціальної підтримки та адаптації учасників російсько-української війни, членів сімей загиблих (померлих) учасників російсько-української війни
Планом заходів передбачено 8-м заходів задля забезпечення соціальної підтримки учасників
російсько-української війни та членів сімей загиблих воїнів. Із восьми заходів даного розділу виконано 2 заходи, серед яких розроблення дорожньої карти для звільнених зі служби
військовослужбовців та розроблення проекту акта щодо визначення повноважень центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в частині організації надання допомоги сім’ям учасників російсько-української війни, проте, останній не містить практичної користі. Натомість,
благодійні та громадські організації за власні кошти здійснюють виготовлення та поширення
інформаційних матеріалів. Ще 4-ри заходи виконуються постійно, один із заходів не виконано
та ще один захід із невизначеним строком виконання.
Розділ 4. Професійна адаптація та працевлаштування звільнених у запас
Задля створення умов для професійної реабілітації учасників російсько-української війни,
Планом заходів передбачено виконання дев’яти заходів. Два заходи розділу виконано, а
шість заходів потребують постійного виконання.
Один захід, строк якого завершився у червні 2015 року, залишається не виконаним - спрощення процедури прийняття на роботу до органів МВС, Міністерства оборони України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби демобілізованих військовослужбовців.
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Розділ 5. Створення організаційної системи управління та інформування громадян у
сфері соціального захисту та психологічної реабілітації учасників російсько-української
війни
Розділом передбачено виконання 9-ти заходів. У процесі дослідження було виявлено, що 6-ть
заходів розділу є виконаними. Серед цих важливих заходів: наявність обласних програм щодо
сприяння соціального захисту ветеранів війни, створення відповідних координаційних центрів
при місцевих державних адміністраціях, надання послуг учасникам російсько-української війни за принципом «єдиного вікна», а також запровадження регіональних телефонних «гарячих
ліній» для надання консультацій учасникам російсько-української війни. 2 заходи розділу на
сьогоднішній день є не виконаними, а саме: опрацювання питання щодо створення інформаційної системи про соціальний захист та реабілітацію учасників російсько-української війни, а
також постійно виконується розроблення та подання в разі необхідності Кабінетові Міністрів
України пропозицій щодо спрощення процедур, спрямованих на соціальних захист учасників
російсько-української війни та один із заходів розділу із постійним строком виконання.
Розділ 6. Залучення міжнародної допомоги щодо створення системи реабілітації та
адаптації учасників російсько-української війни
Розділом передбачено лише 3 заходи, проте 2 із них, строки виконання яких завершились
ще у 2015 році, станом на квітень 2017 року залишаються не виконаними. Вони полягають
у пошуці додаткових джерел для зміцнення матеріально-технічної бази центрів, закладів та
установ, що надають учасникам російсько-української війни послуги з реабілітації, лікування
та адаптації, а також у застосуванні міжнародного досвіду шляхом проведення міжнародної
конференції з питань надання медичної та соціальної допомоги ветеранам війни. Ще один із
заходів передбачає постійне виконання та полягає в забезпеченні співпраці з міжнародними
організаціями.
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ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА
ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО
МЕДИЧНОЇ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ,
ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ТА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ
УЧАСНИКІВ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ
ОПЕРАЦІЇ (№359-Р)
Початок війни на Сході України створив нові виклики для системи психологічної та медичної реабілітації в Україні, адже надавати допомогу тепер потрібно людям, які пройшли війну.
Крім того, постала проблема подальшої соціальної адаптації колишніх військовослужбовців
у мирному житті. Для вирішення цих заходів 31 березня 2015 року було прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України №359-р “Про затвердження Плану заходів щодо медичної,
психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної
операції”.
Наразі План заходів є основним стратегічним документом, спрямованим на побудову системи медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників російсько-української війни. Передбачення усіх необхідних заходів та ефективне їх виконання
зможе вирішити більшість проблем, з якими стикаються учасники російсько-української війни,
повернувшись до мирного життя.
Причин цьому декілька. Абстрактне формулювання заходів і використання дають можливість
уникнути реального вжиття дій. Зокрема, захід №2 передбачає вирішення питання щодо постановки військовими комісаріатами на облік демобілізованих військовослужбовців, однак
чітких критеріїв яким саме чином це має бути вирішено не зазначено. Як наслідок, на етапі виконання заходу зустрічаються розбіжності в частині оцінки ефективності його виконання. Заходи №5 та №6 містять формулювання “опрацювання питання щодо організації відпочинку” чи
“опрацювання питання щодо передачі зі сфери управління Державного управління справами
до сфери управління Міністерства соціальної політики державного підприємства “Санатор-
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ний комплекс “Пуща-Озерна”. Бачимо, що сам захід не вимагає безпосередньо організувати
відпочинок чи передати в управління, а передбачає лише “опрацювання питання”. Аналогічне
формулювання містить захід №49. Захід №10 пропонує підготувати проект нормативно-правового акта щодо збільшення в госпіталях для ветеранів війни норм грошових витрат на харчування та медикаменти у розрахунку на одного хворого на добу, однак не передбачає його
подальше затвердження та імплементацію на практиці. Аналогічне формулювання містить і
захід №29, №48, №51. Не зовсім зрозуміло які критерії оцінювання виконання таких заходів:
кінцевий результат чи сам процес роботи.
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РОЗДІЛ 1.
ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я
УЧАСНИКІВ РОСІЙСЬКОУКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Передбачені заходи

Виконані

Не виконані

На постійному виконанні

10

2

5

2

Виконані:
1. Співпраця з органами місцевого самоврядування щодо розроблення та затвердження порядку транспортного обслуговування та графіка транспортування у містах, селищах та селах
учасників російсько-української війни, які мають поранення, до закладів охорони здоров’я, в
яких вони отримують послуги згідно з медичними показаннями.
На виконання заходу надано інформацію обласними державними адміністраціями 22 областей України. Захід є виконаним у 12 областях, з них в Івано-Франківській, Луганській, Сумській,
Харківській та Хмельницькій областях працює “соціальне таксі”. В Миколаївській та Сумській
областях транспортування організоване лише у деяких регіонах. Не вирішено: Київська,
Одеська, Полтавська, Рівненська, Черкаська, Чернівецька області, м. Київ.
2. Розроблення проекту нормативно-правового акту щодо збільшення в госпіталях для ветеранів війни норм грошових витрат на харчування та медикаменти у розрахунку на одного
хворого на добу.
На виконання зазначеного заходу 27 січня 2016 року прийнято постанову Кабінету Міністрів
України №34 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров’я для ветеранів війни». Зазначеною постановою передбачено збільшення норм грошових витрат на обслуговування ветеранів війни в Українському державному
медико-соціальному центрі ветеранів війни, госпіталях, відділень, палатах для ветеранів війни
у лікувально-профілактичних закладах, встановивши їх розміри у розрахунку на одного хворого на день: на харчування -55; на придбання медикаментів і перев’язувальних засобів – 65
гривень, крім спеціалізованих відділень і палат, для яких передбачено вищі норми.
Ще 3 заходи передбачені розділом виконуються (з яких, 2 – строк виконання постійно, 1 –
строк виконання 2015-2017 роки).
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Серед заходів, що потребують постійного виконання:
1. Проведення обов’язкового медичного огляду військовослужбовців, звільнених у запас, які
були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та направлення
звільнених військовослужбовців, у яких виявлені порушення у стані здоров’я, на стаціонарне
обстеження у заклади охорони здоров’я.
Згідно звіту Міністерства соціальної політики захід позначено як виконаний та контроль за
його виконанням знятий. У той же час у звіті про виконання також не зазначено сам механізм його реалізації. Яким чином процедурно відбувається організація медичного огляду; яка
структура здійснює медичний огляд та подальше направлення на стаціонарне лікування: військова частина чи військкомат.
Відсутність повної інформації про виконання заходу дає підстави для подальшого вивчення
питання.
Таким чином, за даними Міністерства оборони України, станом на 01.05.2017 року близько
62 000 звільнених військовослужбовців пройшли обов’язковий медичний огляд. За даними
Міністерства охорони здоров’я станом на квітень 2017 року на обліку в управліннях соціального захисту в областях перебуває 149 862 звільнених військовослужбовців, які потребують
медичної, фізичної та психологічної реабілітації (див. гістограму 1).
Гістограма 1. Потреби учасників російсько-української війни у реабілітації.

Однак, якщо взяти загальну кількість звільнених осіб, то лише близько 42% (62 000 від загальної кількості у 149 862 (станом на квітень 2017 року) звільнених осіб, згідно з даними Міністерства охорони здоров’я) звільнених в запас військовослужбовців пройшли обов’язковий медичний огляд. Крім того, необхідно враховувати загальну кількість осіб, які були мобілізовані
та кількість звільнених із лав усіх силових структур, а не лише ЗСУ.
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Також як результат виконання заходу наводиться статистика проведення медичного огляду в
областях. Зазначається загальна кількість осіб, які пройшли огляд. Однак відсутня інформація
про осіб, які були звільнені, але медичного огляду не пройшли. Статистичні дані є неповними.
Тому стверджувати про успіх/невдачу виконання заходу не можна.
Таблиця 1. Проведення медичного огляду в областях
Область

Кількість демобілізованих, що пройшли огляд

Волинська

2 495

Вінницька

7 285

Дніпропетровська

5 639

Донецька

1 800

Житомирська*
Закарпатська*
Запорізька

3 167

Івано-Франківська*
Київська

3 261

Кіровоградська*
Луганська*
Львівська

9 451

Миколаївська

7 226

Одеська*
Полтавська

3 067

Рівненська

1 904

Сумська

5 360

Тернопільська*
Харківська

7 268

Херсонська*
Хмельницька

4 286

Черкаська*
Чернівецька

1 363

Чернігівська

2 926

* - дані не надано

2. Організація медичного супроводу звільнених у запас військовослужбовців шляхом проведення періодичних медичних оглядів, надання всебічної допомоги таким категоріям осіб у
проходженні медико-соціальних експертних комісій.
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У звіті на виконання цього заходу наводяться дані про кількість учасників російсько-української війни, яких було направлено на огляд на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК)
(станом на квітень 2017 року). Однак відсутня інформація за який період наведені дані. Крім
того, не зазначено скільки осіб ще потребують направлення на МСЕК. Тому дані є неповними,
що не дає можливості стверджувати про виконання цього заходу.
Таблиця 2. Кількість учасників російсько-української війни, яких було направлено на
огляд у медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) (станом на квітень 2017 року)
Область

Направлено на МСЕК

Встановлена I група
інвалідності

Встановлена II група
інвалідності

Встановлена III група
інвалідності

Вінницька

487

6

42

225

6

42

212

0

8

21

0

2

29

404

8

44

168

Сумська

317

7

5

75

Тернопільська

202

7

22

93

Харківська

33

0

3

11

Херсонська

27

1

1

12

Хмельницька*

138

Черкаська*

84

Чернівецька*

48

Волинська*
Дніпропетровська*
Донецька

39

Житомирська*

69

Закарпатська

54

Запорізька

64

Івано-Франківська*
Київська*
Кіровоградська*
Луганська*

1

Львівська*
Миколаївська
Одеська*
Полтавська*
Рівненська*

Чернігівська*

* - дані не надано або надано неповністю

Для заходу “забезпечення організації надання санаторно-курортних послуг учасників бойових
дій та інвалідам війни з числа учасників АТО у санаторіях, що належать до сфери управління
центральних органів виконавчої влади, або за рахунок коштів бюджетної програми “Забезпечення постраждалих учасників АТО санаторно-курортним лікуванням” передбачено строк
виконання протягом 2015-2017 років.
На виконання зазначеного заходу постановою Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) «Про порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких
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категорій інвалідів санаторно-курортними путівками» від 01.03.2017 року №110 передбачено
можливість учасника російсько-української війни самостійно обирати санаторій для оздоровлення, а повноваження щодо закупівлі путівок передано місцевим державним адміністраціям.
У свою чергу, Наказом Міністерства соціальної політики від 06.04.2017 року №575 затверджено граничну вартість путівки 6300 гривень.
Однак, півроку функціонування механізму самостійного обрання санаторію для оздоровлення показало негативні сторони такого підходу. Санаторії не укладають відповідних договорів,
а отже поїхати все ж у будь-який санаторій не можна.
У 2017 році забезпечення санаторно-курортним лікуванням також здійснюється в межах коштів зазначеної Програми. Обсяг фінансування якої на 2017 рік становить 22 млн 454 тис. грн.
У 2016 році забезпечення постраждалих учасників російсько-української війни санаторно-курортним лікуванням здійснювалось в межах виконання бюджетної програми „Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників АТО та забезпечення постраждалих учасників АТО санаторно-курортним лікуванням”( далі – Програма), за якою було
передбачено 22,4 млн гривень, які використовуються на:
•
•
•

здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників російсько-української війни;
дійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників російсько-української
війни;
забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали під час проведення
АТО та яким встановлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни.

Загалом, 5744 УБД отримали послуги реабілітації та санаторно-курортне лікування.
Водночас за даними Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО забезпечення санаторно-курортною путівкою у 2017 році потребують 15 588 осіб. Таким чином, хоча
строк виконання даного заходу завершився ще у 2015 році, проте його досі не виконано. Також за чинним законодавством ветерани війни мають право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням щороку. Отже, захід повинен виконуватися постійно. Крім того, для більш
ефективного виконання заходу органам соціального захисту населення необхідно більш активно співпрацювати з власниками санаторіїв.
Не виконано:
1. Постановка на облік військовими комісаріатами осіб, звільнених зі служби, виключно після
проходження медичного огляду.
Листом Кабінету Міністрів України від 22.09.2015 року №8587/13/1-15 цей захід було знято
з контролю. Однак, обов’язковий медичний огляд після звільнення зі служби так і не проводиться, адже відповідного нормативно-правового акта про обов’язковість проведення медичного огляду перед звільненням прийнято не було, порядку організації відпочинку перед
звільненням теж немає. За даними Міністерства оборони України, станом на 01.05.2017 року
близько 62 тис. осіб, звільнених зі служби, пройшли обов’язковий медичний огляд. Однак, у
звіті, наданому Міністерством соціальної політики України не зазначається, яку загальну кількість осіб було звільнено із лав Збройних Сил України та який відсоток від усіх звільнених
становлять наведені дані.
2. Організація відпочинку (з наданням оздоровчих або санаторно-курортних послуг) звільнених зі служби осіб рядового і начальницького складу та працівників, які брали участь в російсько-українській війні, а також членів їхніх сімей за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Виконавцями зазначеного заходу є обласні та Київська міська держана адміністрація, тому у
Звіті Міністерства соціальної політики наводиться інформація щодо стану виконання зазначеного заходу в кожній окремій області. Так, вказується, що Вінницькій області у 2017 році 2 ді-
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тей учасників російсько-української війни оздоровлено у МДЦ “Артек” та 6 дітей було направлено на оздоровлення до УДЦ “Молода гвардія”. У Волинській області затверджено обласну
програму “Підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017 рік”,
якою передбачено кошти обласного бюджету в сумі 600 тис. грн. на проведення відпочинку
для сімей загиблих учасників російсько-української війни в комунальних санаторно-курортних
закладах Волинської області. У Дніпропетровській області, наприклад, санаторно-курортне
лікування пройшли 46 осіб - за рахунок місцевих бюджетів та 105 осіб - за благодійні кошти,
проте у звіті не зазначено за який період наведені такі дані. У Львівській, Сумській області питання організації відпочинку військовослужбовців та членів їх родин все ще опрацьовується,
а у Одеській області районним державним адміністраціям та міським виконавчим комітетам
тільки було надано доручення щодо забезпечення направлення на оздоровлення дітей учасників російсько-української війни та дітей загиблих учасників російсько-української війни.
Загалом, кошти з місцевих бюджетів спрямовуються на організацію відпочинку дітей учасників російсько-української війни. Варто також зазначити, що у Розпорядженні КМУ 359-р для
даного заходу встановлено строк виконання протягом 2015 року, що звичайно негативно позначається на виконанні заходу, адже організація відпочинку військовослужбовців потребує
постійного виконання. Так, обласними державними адміністраціями затверджуються програми, якими передбачається надання оздоровчих чи санаторно-курортних послуг лише на рік,
два чи три. Тобто, якщо у 2015 році обласною державною адміністрацією було затверджено
такий порядок лише на 2015 рік й відповідно протягом цього року було організовано відпочинок військовослужбовців та членів їх сімей, то пройти санаторно-курортне лікування за
рахунок коштів місцевих бюджетів у 2016 чи 2017 році військовослужбовець вже не зможе,
оскільки не буде відповідного порядку.
3. Передача державного підприємства «Санаторний комплекс «Пуща-Озерна» із сфери управління Державного управління справами до сфери управління Міністерства соціальної політики, а також опрацювання питання щодо створення на базі комплексу центру психологічної
реабілітації. Строк виконання даного заходу завершився ще у липні 2015 року. Міністерство
соціальної політики та Міністерство економічного розвитку вказують, що захід виконано та
підтверджують це листом Кабінету Міністрів України від 22.09.2015 року №8587/13/1-15 про
зняття з контролю.
Втім, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань станом на 03.10.17 “Санаторний комплекс “Пуща-Озерна” все ще
знаходиться під управлінням Державного управління справами. Відповідно, центр надання
психологічної реабілітації учасникам російсько-української війни на базі “Санаторного комплексу “Пуща-озерна” не створено. Відтак, захід залишається не виконаним.
Однією з причин невиконання заходу є неправильна його постановка та визначення критеріїв
оцінки результату. Оскільки саме формулювання заходу передбачає не передачу державного
підприємства “Санаторний комплекс “Пуща-Озерна” до Міністерства соціальної політики, а
“опрацювання питання” щодо передачі. Як наслідок, питання було опрацьоване та захід вважається формально виконаним, про що зазначено у звіті. Однак до жодних практичних наслідків його виконання не призвело.
4. Опрацювання питання щодо створення відділень для надання послуг з санаторно-курортного лікування інвалідам із травмами спинного мозку з числа учасників російсько-української
війни на базі спеціалізованого Одеського санаторію «Салют» і Львівського міжрегіонального центру соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів, що належить до
сфери управління Міністерства соціальної політики. Строк виконання 2015-2016 роки.
Суть заходу передбачає “опрацювання питання” щодо створення таких центрів, а не безпосереднє створення. Відповідно до інформації, наданої Міністерством соціальної політики, даний захід позначено як виконаний. Міністерство соціальної політики вказує на недоцільність
створення відділення для надання послуг з санаторно-курортного лікування особам з інвалідністю з травмами хребта та спинного мозку з числа учасників російсько-української війни на

«Юридична Сотня» — Забезпечення потреб учасників російсько-української війни на місцевому рівні

15

базі спеціалізованого Одеського санаторію “Салют”. Пояснюється така недоцільність тим, що
санаторій потребує реконструкції приміщень житлового корпусу та оздоровчо-лікувальної
бази, закупівлі сучасного реабілітаційного обладнання, переобладнання усіх приміщень для
безбар’єрного доступу осіб з обмеженими можливостями, що у свою чергу потребує значних
видатків з державного бюджету. Разом з тим, Міністерство соціальної політики вказує на те,
що сьогодні в Україні є санаторії, які на належному рівні забезпечують інвалідів з наслідками
травм хребта та спинного мозку послугами з санаторно-курортного лікування. Що стосується
створення відділення для надання послуг з санаторно-курортного лікування інвалідам на базі
Львівського міжрегіонального центру соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів, то захід залишається також не виконаним. Міністерство соціальної політики у
своєму звіті лише вказало, що згаданий вище центр щорічно надає реабілітаційні послуги,
навчає та присвоює робітничу кваліфікацію 400-450 інвалідам в рік.
5. Забезпечення створення та розвитку транспортних служб для транспортування ветеранів
війни, які мають поранення, до закладів охорони здоров’я та інших установ, що надають послуги з реабілітації, лікування та адаптації.
Строк виконання заходу завершився ще у 2015 році.
За даними Міністерства соціальної політики обласними, Київською міською державними адміністраціями організовано забезпечення перевезення осіб з інвалідністю, учасників російсько-української війни, які мають поранення, позначено як виконане.
Однак, за інформацією обласних державних адміністрацій, викладеною у звіті Міністерства соціальної політики, у таких областях як Волинська, Дніпропетровська, Житомирська,
Закарпатська, Запорізька, Київська, Одеська, Полтавська, Херсонська, окремі спеціалізовані транспортні служби із перевезення осіб з інвалідністю для транспортування учасників
російсько-української війни, які мають поранення, до закладів охорони здоров’я, протезно-ортопедичних підприємств та установ, що надають послуги з реабілітації, лікування та
адаптації через відсутність фінансування, не створювалися.
Тому захід не виконано.
Висновки та рекомендації
Підсумовуючи аналіз виконання заходів розділу, бачимо, що лише 2 з них були виконані. 5-ть
заходів, строк виконання яких завершився, все ще не виконані. У той же час, контроль за виконанням було знято із усіх заходів, строк виконання яких закінчився. За три роки виконання
Розпорядження КМУ №359-р так і не було налагоджено системи обов’язкового медичного
огляду військовослужбовців, звільнених у запас, які були призвані на військову службу під час
мобілізації.
Заходи Розділу 1 потребують подальшого виконання для забезпечення відновлення здоров’я
учасників російсько-української війни. Для більш ефективного виконання заходів необхідно
встановлювати більш чіткі критерії оцінки ефективного виконання заходів та відходити від
формалізовано підходу до виконання Розпорядження КМУ №359-р.
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РОЗДІЛ 2.
ПРОВЕДЕННЯ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДЕМОБІЛІЗОВАНИХ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ,
СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
СИСТЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ
ВІЙНИ З УРАХУВАННЯМ
ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТАКИХ
СИСТЕМ У ПОСТКОНФЛІКТНИХ
СИТУАЦІЯХ
Передбачені заходи

Виконані

Виконуються, строк їх виконання закінчився в 2015, 2016 роках.

На постійному виконанні
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Серед виконаних:
1. Створення Міжвідомчої координаційної ради з питань психологічної реабілітації учасників
АТО.
Наказом Державної служби у справах ветеранів війни від 08.05.2015 року було утворено
міжвідомчу комісію з питань організації психологічної реабілітації постраждалих учасників
АТО та затверджено її склад.
Основними завданнями міжвідомчої комісії є розроблення рекомендацій щодо:
•
•
•
•

визначення критеріїв відбору реабілітаційних установ, які здійснюватимуть заходи з психологічної реабілітації учасників бойових дій
строків і періодичності проходження психологічної реабілітації учасниками російсько-української війни
діагностичних критеріїв рівня психологічної травми учасника російсько-української війни;
інші питання, що стосуються організації і проведення психологічної реабілітації учасників
російсько-української війни

Міжвідомча комісія була створена ще у 2015 році, однак станом на 12.09.2017 відсутня будьяка інформація про результати діяльності Міжвідомчої комісії. Отож, формально захід є виконаним, оскільки Комісію було створено, однак практично діяльність Міжвідомчої комісії не має
бажаних результатів.
2. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення індивідуальної
програми реабілітації інваліда за формою, затвердженою МОЗ, зокрема, в частині надання
психологічної допомоги, психологічної та професійної реабілітації звільненим у запас або відставку військовослужбовців, яким встановлено інвалідність.
Згідно звіту Міністерства соціальної політики захід було знято з контролю листом КМУ від
22.09.2015 року №8587/13/1-15.
Однак на сайті Міністерства охорони здоров’я відсутня будь-яка інформація про наявність методичних рекомендацій щодо заповнення індивідуальної програми реабілітації інваліда. Тому
стверджувати, що захід було виконано не можна.
3. Створення на базі Харківської державної академії фізичної культури Міжрегіонального навчального центру масажних технологій з метою оперативної та кваліфікованої підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації реабілітологів-масажистів лікувальних та оздоровчих
закладів різних регіонів країни, що здійснюють реабілітацію поранених та інвалідів з числа
учасників російсько-української війни.
Наказом ректора Харківської державної академії фізичної культури від 30.06.2015 року створено Міжрегіональний навчальний центр масажних технологій. Зазначений центр проводить
безкоштовну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації масажистів та
реабілітологів, які працюють з пораненими, постраждалими та інвалідами російсько-української війни в державних реабілітаційних та лікувальних закладах.
4. Розроблення та затвердження уніфікованої навчальної програми підготовки спеціалістів
з питань первинної психосоціальної реабілітації та надання спеціалізованої психологічної і
психіатричної допомоги ветеранам війни. Проведення відкритого громадського обговорення зазначеної програми, рецензування її на кафедрах закладів та установ, що вивчають питання охорони психічного здоров’я, європейськими експертами, профільними професійними
асоціаціями та громадськими об’єднаннями.
На виконання цього заходу Міністерство соціальної політики зазначило, що в установах На-
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ціональної академії педагогічних наук України “Інститут соціальної та політичної психології”
та “Інститут психології імені Г.С. Костюка” створено Центри практичної допомоги учасникам
російсько-української війни, членам їх родин та тимчасово переміщеним особам.
Для організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти, підпорядкованих МОЗ України затверджені МОЗ України типові навчальні плани та
програми циклів тематичного удосконалення для підвищення кваліфікації спеціалістів із психологічної реабілітації та соціальної роботи з особами, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та іншими особами, які постраждали під час виконання обов’язків
військової служби (службових обов’язків) в Україні.
Отже, захід є виконаним.
Заходи, які виконуються постійно:
1. Здійснення із залученням командирів військових частин, медичних фахівців, психологів організаційних заходів щодо створення та запровадження системи психологічної реабілітації
військовослужбовця, якого було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період не пізніше ніж за тиждень до його звільнення з військової служби.
Згідно Звіту Міноборони, станом на 01.05.2017 року заходами з психологічної реабілітації
охоплено близько 22 тис. осіб, проведено 58 інструктивних занять із 1454 поліцейськими.
Проведено психологічну діагностику 8076 поліцейських-учасників російсько-української війни, надано психологічну допомогу 4937 таким поліцейським.
2. Забезпечення проведення у військових частинах (підрозділах) медичного огляду та індивідуальних бесід психологів з метою виявлення військовослужбовців, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливій період і потребують психологічної, фізичної
та соціальної реабілітації.
Надається психологічна допомога 540 штатним офіцерами-психологами. Проводяться періодичні медичні огляди та індивідуальні бесіди психологів. За оцінкою психологів Національної
Поліції України станом на 01 травня 2017 року 59 діючих поліцейських-учасників російськоукраїнської війни потребують психологічної допомоги після перебування в районах проведення АТО (з яких 29 осіб – після отримання психологічних та 30 – фізичних травм).
Обидва заходи втратили актуальність із переходом Збройних сил на контрактну армію.
3. Координація дій військових частин та військових комісаріатів щодо подальшої роботи з демобілізованими військовослужбовцями, яким рекомендується проведення реабілітаційних
заходів.
За інформацією Міністерства оборони України, на сьогоднішній день здійснюється робота
щодо укладання угод між військовими комісаріатами і місцевими органами державної влади
та місцевого самоврядування про організацію роботи зі створення штабів надання допомоги
демобілізованим, медичної та психологічної реабілітації учасників російсько-української війни. Однак інформація про кількість укладених угод відсутня.
4. Проведення у військових комісаріатах роз’яснювальної роботи щодо механізму отримання
психологічної реабілітації та соціальної допомоги після звільнення з військової служби демобілізованими військовослужбовцями та членами їх сімей протягом тижня до звільнення з
військової служби (демобілізації).
Після звільнення останньої шостої хвилі мобілізації 31 жовтня 2016 захід втратив свою актуальність.
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5. Забезпечення надання психологічної допомоги звільненим зі служби військовослужбовцям у закладах охорони здоров’я.
За інформацією Міністерства охорони здоров’я, заходи щодо забезпечення медико-психологічною допомогою звільнених зі служби у закладах охорони здоров’я здійснюються у всіх регіонах України.
Однак за три роки війни так і не було ухвалено законодавчих змін, які б унормували порядок
надання реабілітаційних послуг. З аналізу норм чинного законодавства, зокрема Закону «Про
реабілітацію інвалідів в Україні» №2961-IV від 06.10. 2005 р., випливає, що система реабілітації
спрямована лише на тих, хто вже має інвалідність.
Жодних спеціальних норм щодо реабілітації військовослужбовців, які брали участь у бойових
діях, чинним законодавством теж не передбачено. Протоколи зі стандартизації медичної допомоги при посттравматичному стресовому розладі (ПТСР), затверджені Наказом МОЗ «Про
затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при посттравматичному стресовому розладі» №121 від 23.02.16 р., є єдиним
документом, який стосується реабілітації військовослужбовців. Однак протоколи регулюють
вузькоспеціалізоване питання ПТСР і надання допомоги військовослужбовцям у закладах Міністерства охорони здоров’я України. Порядку надання допомоги при інших захворюваннях
та розладах, які можуть спіткати людину, що пройшла через бойові дії, законодавством поки
що не встановлено.
6. Залучення фахівців з фізичної реабілітації до реабілітаційного процесу в госпіталях для ветеранів війни та закладах охорони здоров’я, що здійснюють реабілітацію демобілізованих військовослужбовців.
За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, фахівці з фізичної реабілітації на постійній основі залучаються до реабілітаційного процесу в госпіталях для ветеранів війни та закладах охорони здоров’я, що здійснюють реабілітацію демобілізованих військовослужбовців.
До реабілітаційного процесу звільнених зі служби військовослужбовців також залучаються
студенти та волонтери.
7. Сприяння волонтерській діяльності щодо проведення заходів з реабілітації та соціальної
адаптації демобілізованих військовослужбовців.
Кіровоградська область – Кіровоградським обласним госпіталем для ветеранів війни виділено приміщення для роботи психологів-волонтерів та для роботи «Мобільної волонтерської
групи». У 2016 році госпіталем було отримано 339,7 тис грн позабюджетних коштів.
Житомирська область – Житомирський обласний госпіталь для ветеранів війни отримав допомогу від низки благодійних організацій. Госпіталь забезпечено медичним інвентарем та товарами: медичного забезпечення на суму – 57386 грн; меблі на суму – 19892 грн; м’який інвентар
на суму – 11593 грн.
Львівська область – в рамках Міжнародної програми транскордонної співпраці Україна-Білорусь-Польща 2014-2020 рр., заплановано реконструкцію приміщення госпіталю під створення
повноцінного реабілітаційного центру, оновлення реабілітаційного, фізіотерапевтичного та
ортопедичного обладнання. За I квартал 2017 року Львівський обласний госпіталь для ветеранів війни та репресованих отримав 33375 грн від благодійних та волонтерських організацій.
Рівненська область – Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни співпрацює з низкою
волонтерських організацій по реабілітації та соціальній адаптації демобілізованих військовослужбовців.
Черкаська область - Черкаський обласний госпіталь співпрацює із двома громадськими організаціями, серед яких “Самооборона майдану Черкас” та “Час надії”.
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Тернопільська область - Заліщицький обласний госпіталь інвалідів війни та реабілітованих
співпрацює із декількома громадськими організаціями.
Хмельницька область - між Хмельницьким обласним госпіталем ветеранів війни та ГО «Українська
асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій» укладено угоду про співробітництво.
Миколаївська область – Миколаївський обласний госпіталь ветеранів війни отримує різні види допомоги від благодійних організацій (камери відеоспостереження, ліжко медичне, постільна білизна).
Полтавська область – Полтавським обласним клінічним госпіталем для ветеранів війни надається можливість направлення учасників російсько-української війни до будинку відпочинку
«Мис доброї надії» за кошти спонсорів.
Міністерством оборони України укладено меморандуми про співпрацю з 6-ма громадськими
та волонтерськими організаціями. Згідно укладених меморандумів до заходів з надання психологічної допомоги додатково залучаються від 280 до 400 психологів-волонтерів.
8. Залучення до реабілітаційного процесу демобілізованих військовослужбовців випускників
вищих навчальних закладів та фахівців, зокрема, шляхом забезпечення проходження ними
практики та стажування в госпіталях та закладах охорони здоров’я, що здійснюють реабілітацію таких військовослужбовців.
Студенти вищих навчальних закладів, які здобувають вищу освіту за спеціальністю „Фізична
реабілітація”, „Психологія” та „Практична психологія” регулярно залучаються до проходження
практики у закладах охорони здоров’я, що здійснюють реабілітацію військовослужбовців.
Виконуються, але строк їх виконання закінчився:
1. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо надання психологічної допомоги демобілізованим військовослужбовцям, їх родинам, а також членам сімей загиблих
(померлих) військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та працівників, які
брали участь в антитерористичній операції. Доведення зазначених методичних рекомендацій
до відома суб’єктів, що надають психологічну допомогу. Строк виконання заходу – травень
2015 року, відповідальні – Міністерство охорони здоров’я, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Міністерство соціальної політики.
На сьогоднішній день для виконання зазначеного заходу зроблено:
• Міністерством охорони здоров’я видано наказ «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при посттравматичному стресовому розладі» від 23.02.2016 року №121;
• розпорядженням КМУ від 12.07.2017 року №475-р схвалено Концепцію Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації та професійної реадаптації
учасників антитерористичної операції на період до 2022 року;
• 15 березня 2016 року Міністерством охорони здоров’я затверджено методичні рекомендації: «Психологічна реабілітація учасників АТО в госпіталях ветеранів війни»; «Організація медико-психологічної реабілітації учасників бойових дій»;
• розроблено проект розпорядження КМУ «Про утворення Державної установи «Центр
психічного здоров’я Міністерства охорони здоров’я України». Проект акту проходить громадське обговорення та погодження з зацікавленими міністерствами та відомствами;
• Міністерством внутрішніх справ розроблено методичні рекомендації щодо підвищення
психологічної стійкості та надійності працівників органів внутрішніх справ у ризиконебезпечних ситуаціях від 23.06.2016 року №6/21-5121;
• Міністерством внутрішніх справ підготовлено та направлено до лікувально-профілактичних закладів МВС методичні рекомендації щодо медико-психологічної реабілітації,
психологічного супроводу та адаптації постраждалих учасників АТО від 31.08.2015 року
№31868/Тх;
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Міністерством внутрішніх справ спільно з Міністерством охорони здоров’я узгоджена Клінічна постанова «Медико-психологічна реабілітація поліцейських, військовослужбовців
НГУ, які брали участь в АТО»;
Міністерством оборони затверджено Наказ №703 від 09.12.2015, де визначено переліки
медичних показань та протипоказань до санаторного лікування та медичної реабілітації в
санаторно-курортних закладах ЗСУ;
Міністерством оборони прийнято Наказ №702 від 09.12.2015, яким затверджено Положення про психологічну реабілітацію військовослужбовців ЗСУ, які брали участь в АТО, під
час відновлення боєздатності військових частин (підрозділів)
Міністерство оборони прийнято Наказ №591 від 04.11.2016 р., яким затверджена Інструкція про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної
реабілітації, затверджена.

2. Вжиття заходів щодо створення регіональних центрів психологічної реабілітації і лікування, служб соціально-психологічного відновлення учасників російсько-української війни на базі
діючих установ і закладів охорони здоров’я та соціального захисту із залученням до їх роботи висококваліфікованих спеціалістів, волонтерів, запровадження в таких центрах сучасних
апробованих методик відновлення здоров’я та позбавлення демобілізованих військовослужбовців посттравматичного синдрому.
За інформацією, наданою обласними державними адміністраціями, психологічна реабілітація
учасників російсько-української війни здійснюється понад 200 діючими установами і закладами охорони здоров’я та соціального захисту.
Згідно з даними, наданими Міністерством охорони здоров’я створені Центри медико-психологічної та психосоціальної реабілітації на базі Волинського, Закарпатського, Рівненського,
Кіровоградського, Дніпровського, Черкаського, Миколаївського, Полтавського обласних госпіталів ветеранів війни та в м. Кременчук.
При вищих навчальних закладах (Маріупольський державний університет, Миколаївський національний університет імені В О. Сухомлинського, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка), які мають відповідне кадрове, науково-методичне та матеріально-технічне
забезпечення створено Центри психологічної реабілітації.
Захід частково є виконаним та продовжує виконуватися.
3. Приведення системи підготовки фахівців у закладах вищої освіти МОН за спеціальностями
“Психологія”, “Практична психологія”, закладах вищої медичної освіти і післядипломної освіти МОЗ за спеціальністю “Медична психологія” у відповідність із Законом України “Про вищу
освіту” та європейськими стандартами підготовки таких фахівців.
На виконання поставленого завдання здійснено такі заходи:
на громадському обговоренні знаходяться проекти стандартів вищої освіти за спеціальністю
«Психологія», розроблені відповідними комісіями Міністерства освіти і науки України;
вищими навчальними закладами (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. К. Винниченка, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка та інші), внесено відповідні зміни до навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти за напрямами (спеціальностями) «Психологія»,
«Практична психологія» та включено спеціалізовані дисципліни щодо особливості подолання
кризових станів.
Захід виконаний не в повній мірі, продовжує виконуватися.
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Висновки та рекомендації
На сьогоднішній день навіть ті заходи Розділу 2, які були виконані, не спрямовані на побудову
системи психологічної реабілітації військовослужбовців та звільнених з військової служби.
Надання психологічної допомоги військовослужбовцям здійснюється силами приватних психологів та волонтерів.
Для побудови системи належної психологічної підтримки потрібно затвердити єдиний уніфікований документ проведення психологічної реабілітації учасників російсько-української війни з деталізованим фінансуванням заходів по його реалізації.
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РОЗДІЛ 3.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
ПІДТРИМКИ ТА АДАПТАЦІЇ
УЧАСНИКІВ РОСІЙСЬКОУКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ,
ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ
(ПОМЕРЛИХ) УЧАСНИКІВ
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ
ВІЙНИ
Передбачені заходи

Виконані

Не виконані

На постійному виконанні

8

2

2

4

Серед виконаних:
1. Розроблення дорожньої карти для демобілізованих військовослужбовців та членів сімей
загиблих (померлих) учасників російсько-української війни, що містить: інформацію про установи соціального захисту та охорони здоров’я із зазначенням номерів контактних телефонів,
телефонів «гарячих ліній», а також громадських та благодійних організацій перелік документів, необхідних для вирішення питань залежно від характеру витягів з актів законодавства,
зокрема із Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», актів Кабінету
Міністрів України з питань соціального захисту учасників російсько-української війни.
Міністерством соціальної політики розроблено такі дорожні карти:
1. “Дорожня карта щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників антитерористичної операції”.
2. “Дорожня карта щодо забезпечення учасників АТО психологічною реабілітацією”.

24

«Юридична Сотня» — Забезпечення потреб учасників російсько-української війни на місцевому рівні

3. “Дорожня карта щодо забезпечення учасників АТО соціальною та професійною адаптацією”.
4. “Дорожня карта щодо забезпечення учасника АТО технічними та іншими засобами реабілітації в Україні”.
5. “Дорожня карта щодо протезування (ортезування) учасника АТО виробами підвищеної
функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в
Україні”.
Згідно з інформацією, висвітленою в аналітичному звіті «Забезпечення потреб учасників російсько-української війни на місцевому рівні» підготовленому ГО «Юридична сотня», виготовлення та поширення дорожніх карт також здійснюється й в таких областях як Львівська, Волинська, Черкаська, Житомирська, Івано-Франківська та Сумська.
Однак, проблеми виникають у доведенні до відома учасникам російсько-української війни
дорожніх карт, підготовлених Міністерством соціальної політики. Учасники російсько-української війни, на жаль, не знають про наявність таких довідкових матеріалів.
Отже, захід є виконаним частково.
2. Розроблення проекту акта щодо визначення повноважень центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді в частині організації надання допомоги сім’ям учасників російсько-української
війни, окрема, шляхом проведення соціального інспектування таких сімей з метою вивчення їх
потреб та визначення видів соціальної допомоги, якої вони потребують, здійснення психолого-педагогічного супроводження дітей шкільного віку із зазначених сімей.
Згідно звіту Міністерства соціальної політики зазначений захід є виконаним та знятий з контролю листом Міністерства соціальної політики від 07.10.2015 року №15225/0/14-15/172.
Однак захід є виконаним лише з формальної точки зору. Наслідком невиконання є неправильна постановка заходу. Захід передбачає “розроблення проекту акта”. Однак для того, щоб
проект акта знайшов практичне втілення його необхідно затвердити та імплементувати на
практиці. Тому хоч захід і є формально виконаним, практичної користі не містить.
Серед заходів, що передбачають постійне виконання:
1. Вивчення питання щодо необхідності у соціальній підтримці сімей учасників російськоукраїнської війни та забезпечення організації надання їм такої допомоги.
Захід передбачає постійне виконання і за даними, поданими Міністерством соціальної політики, станом на 15.04.2017 року центрами соціальних служб для сімей, дітей та молоді було
здійснено оцінку потреб 107 414 сім’ям учасників російсько-української війни, а також організовано надання різних видів соціальних послуг:
Захід є частково виконаним та продовжує виконуватися.

«Юридична Сотня» — Забезпечення потреб учасників російсько-української війни на місцевому рівні

25

24 374

20 480

52 008

22 527

осіб із числа сімей
учасників отримали
юридичну допомогу

осіб із числа сімей
учасників отримали гуманітарну
допомогу

осіб із числа сімей
учасників отримали матеріальну
допомогу

осіб із числа сімей
учасників отримали допомогу в
оформленні/
відновленні документів

29 673

5 512

870

сім’ї отримали земельну ділянку

осіб із числа сімей
учасників працевлаштовано (29,5%
від кількості поставлених на облік
в центрі зайнятості

сімей забезпечено
житлом

2. Забезпечення супроводження з вирішення соціальних питань учасників російсько-української війни, які перебувають на лікуванні та реабілітації у військових госпіталях та інших закладах охорони
здоров’я, та соціального супроводу осіб з інвалідністю за місцем проживання, а також інформування щотижня Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО про проведену роботу.
На виконання цього заходу було надано інформацію від Міністерства охорони здоров’я, що
у госпіталях ветеранів війни проводиться супроводження учасників АТО з метою вирішення
соціальних питань та надання допомоги у підготовці та оформленні медичної документації
необхідної при направленні на медико-соціальні експертні комісії з метою визначення стану
здоров’я та втрати працездатності.
Також надана інформація з регіонів.
Волинська обл. – у Луцькому військовому гарнізонному госпіталі та у співпраці з Центром медичної та психологічної реабілітації для учасників АТО на базі госпіталю ветеранів війни (у
разі потреби) працівники Департаменту соціального захисту населення надають роз’яснення
військовослужбовцям з питань соціальних гарантій, пільгового забезпечення.
Донецька обл. – закладами охорони здоров’я області надається супроводження учасників антитерористичної операції, які перебувають на лікуванні та реабілітації.
м. Київ – кожна родина загиблого та пораненого бійця знаходиться під супроводом районного
управління праці та соціального захисту населення. і т.д.
На виконання цього заходу зазначено, що Державною службою у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції щотижнево здійснюється моніторинг учасників російсько-української війни, які отримали поранення та потребують або забезпечені технічними
засобами реабілітації, у тому числі протезуванням (ортезуванням). Однак останні дані про результати моніторингу наявні станом на 14.07.17, згідно яких загальна чисельність учасників
російсько-української війни, охоплених моніторингом складає 879 осіб. Забезпечено протезуванням лише 412 осіб із 879.
Міністерством внутрішніх справ на виконання зазначеного заходу видано наказ «Про організацію роботи із соціальної підтримки осіб, які отримали інвалідність під час проведення АТО»
від 23.10.2015 року №1282.
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3. Забезпечення оздоровлення та відпочинку на території України та за кордоном дітей, один
з батьків яких загинув, постраждав або бере безпосередню участь у проведенні АТО.
14 липня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон «Про внесення змін до Закону
України від 04.09.2008 № 375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей» щодо оздоровлення
дітей учасників бойових дій, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи», яким передбачено
пільгове оздоровлення дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій. Відповідно до прийнятого Закону Міністерством соціальної політики розроблено зміни до Порядку використання
коштів, передбачених на таке оздоровлення в дитячих центрах „Артек” і „Молода гвардія” та
Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
Проте, питання оздоровлення дітей учасників російсько-української війни у більшій мірі реалізується в областях України, так у Запорізькій області протягом оздоровчої кампанії 2017 року
послугами оздоровлення та відпочинку планується охопити 1583 дитини пільгових категорій
осіб, визнаних учасниками бойових дій. У Полтавській області прийнято обласну програму
«Оздоровлення та відпочинок дітей на 2015-2019 роки», у Рівненській «Програма відпочинку
та оздоровлення дітей на 2014-2017 роки».
Захід передбачає постійне виконання.
4. Сприяння залученню учасників російсько-української війни до проведення у навчальних закладах заходів військово-патріотичного виховання, організації зустрічей з трудовими колективами підприємств, установ та організацій.
Постановою передбачено, що даний захід потребує постійного виконання, тому листом від
23.04.2015 року №1/9-211 Міністерством освіти і науки рекомендовано департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій залучення учасників
російсько-української війни до проведення у навчальних закладах заходів з патріотичного виховання, надання допомоги родинам загиблих, проведення волонтерських дій.
Варто зауважити, що сьогодні з метою виховання патріотизму серед учнівської молоді у навчальних закладах проводяться тематичні уроки, круглі столи. Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Київська, Одеська, Рівненська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська,
Чернігівська обласні адміністрації розробили плани заходів патріотичного виховання, в яких передбачено зустрічі учнів навчальних закладів з учасниками російсько-української війни. Також,
у навчальних закладах областей проводяться уроки мужності за участю учасників російсько-української війни.
5. Виконання програми забезпечення житлом учасників російсько-української війни та членів
їх сімей відповідно до законодавства.
Строк виконання заходу чітко не визначено. Так, на офіційному сайті Верховної Ради України
про строк не зазначено жодним чином, у звітах Міністерства соціальної політики про стан виконання Плану заходів за перший квартал 2017 року та за квітень 2017 зазначено, що даний
захід потребує постійного виконання, проте у аналітичному звіті щодо стану виконання Плану
заходів того ж Міністерства соціальної політики, вказано строк виконання заходу з 2015 по
2017 рік.
Цей захід із невизначеним строком передбачає виконання програми забезпечення житлом
учасників російсько-української війни та членів їх сімей відповідно до законодавства.
Питання забезпечення житлом залишається найгострішою проблемою, адже сьогодні житло можуть отримати виключно інваліди I та II групи та члени сімей загиблих учасників російсько-української війни. Регулюється захід такими нормативно-правовими актами:
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«Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню
участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов» затверджений постановою КМУ від 19.10.2016 року №719.
За кошти Субвенції у 2016 році було виплачено 616 грошових компенсацій на загальну суму
416 млн. грн.
«Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні
її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок» затверджений постановою КМУ від 17.06.2015 року №407.
Як результат – за 2015-2016 рр. придбано 101 одиницю житла.
Однак, враховуючи те, що учасники російсько-української війни позбавлені можливості бути
забезпеченими житлом, а також те, що строк виконання заходу чітко не визначено в Плані
заходів, захід варто вважати не виконаним.
6. Розроблення та поширення серед ветеранів війни з числа учасників російсько-української
війни пам’яток щодо їх соціального захисту.
Цей захід полягає в розробленні та поширенні серед ветеранів війни з числа учасників російсько-української війни пам’ятки щодо їх соціального захисту.
Термін виконання заходу завершився у травні 2015.
За даними аналізу стану виконання Плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної
реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО, підготовленого Міністерством соціальної
політики, зазначений захід позначено як виконаний.
Проте, інформування учасників російсько-української війни про їх права залишається на низькому рівні. Права та пільги учасників російсько-української розкидані у багатьох нормативно-правових актах різного відомчого рівня, до яких періодично вносяться зміни. До теперішнього часу ні Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО, ні Міністерство
соціальної політики, ні Міністерство оборони не розробили єдиного довідника, пам’ятки
щодо всіх наявних у ветеранів війни пільг. Натомість, волонтери та громадські організації за
благодійні кошти поширюють такі пам’ятки.
Строк виконання заходу завершився ще у травні 2015 року, вважаємо захід не виконаним.
Висновки та рекомендації
На сьогоднішній день, немає необхідного реєстру учасників російсько-української війни, інвалідів війни, членів сімей загиблих учасників російсько-української війни. У частині інформаційного забезпечення центральні органи виконавчої влади часто не розробляють і, як показує
практика, не сприяють поширенню інформаційних матеріалів серед учасників російсько-української війни, що призводить до того, що ветерани війни обмежені в інформації про власні
права та пільги. Щодо забезпечення житлом учасників російсько-української війни та членів
їхніх сімей, то як зазначалось вище, захід виконується тільки частково. За кошти державного
бюджету житлом забезпечуються лише інваліди I та II групи та члени сімей загиблих.
Вважаємо, що вирішенню проблем в сфері соціального захисту учасників російсько-української війни посприяє створення єдиної координаційної ради, яка буде реалізовувати та контролювати державну політику у сфері соціального захисту, а також створення та забезпечення
роботи єдиного реєстру учасників російсько-української війни, в тому числі внесення відомо-
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стей про наявність групи інвалідності таких осіб.
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РОЗДІЛ 4.
ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Передбачені заходи

Виконані

Не виконані

На постійному виконанні

9

2

1

6

Виконані:
1. Визначення процедури прийняття на державну службу демобілізованих військовослужбовців та, в разі необхідності, подання Кабінетові Міністрів України відповідних пропозицій.
Даний захід пов’язаний із завданням, спрямованим на спрощення процедури прийняття
у першочерговому порядку на роботу до органів МВС, Міністерства оборони, ДСНМ, Державної прикордонної служби демобілізованих військовослужбовців. Так, для цього у серпні
2015 року було внесено зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня
1994 р. № 423 «Про деякі питання застосування статей 4, 15, 27 Закону України «Про державну
службу». Зазначена постанова втратила чинність у серпні 2016 року, тому на разі завдання не
може виконуватися. Таким чином, військовослужбовці, які претендують на державну службу
сьогодні, можуть вступити на державну службу лише на загальних підставах за умови проходження конкурсу згідно Закону України “Про державну службу” від 10.12.2015 року №889-VIII.
За даними Державної служби зайнятості із числа безробітних військовослужбовців за направленням державної служби у січні-серпні 2017 року 7,7% військовослужбовців було працевлаштовано у сфері державного управління та оборони.
2. Розміщення у приміщеннях військкоматів інформаційних матеріалів та нормативно-правових актів з питань зайнятості та соціального захисту на випадок безробіття, їх постійна актуалізація.
Такі матеріали розміщуються, як правило на інформаційних стендах у військкоматах, зокрема
серед таких інформаційних матеріалів виділяють буклети та дорожні карти «Як знайти роботу
військовослужбовцям та учасникам АТО».
Не виконані:
1. Серед заходів розділу – спрощення процедури прийняття у першочерговому порядку на
роботу до органів МВС, Міністерства оборони, ДСНМ, Державної прикордонної служби демобілізованих військовослужбовців, строк виконання якого завершився у червні 2015 року.
За інформацією Міністерства соціальної політики, органи державної влади забезпечують при-
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йняття у першочерговому порядку на роботу демобілізованих військовослужбовців та звільнених з військової служби за інвалідністю внаслідок поранення. Зазначається, що на виконання цього заходу Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову №637 “Про внесення
змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994р. №423”. Однак, 06
серпня 2016 року зазначена постанова втратила чинність згідно постанови Кабінету Міністрів
України від 22 липня 2016 №465 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України”. Згідно ч.2 ст.38 Конституції України громадяни
користуються рівним правом доступу до державної служби. Тому, враховуючи норму Конституції, зазначений захід не може бути виконано, оскільки це буде грубим порушенням Конституції України.
Більше того, згідно чинної редакції статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», абсолютно усі військовослужбовці, визнані військово-лікарською комісією
(далі – ВЛК) непридатними до військової служби, підлягають звільненню за станом здоров’я.
Однак для проходження служби на окремих військових посадах не потрібно відповідати усім
формальним критеріям придатності до військової служби. Військова служба – це не лише бій
на передовій, це також адміністративно-управлінська робота, пов’язана з розробкою стратегічних та тактичних планів, інші функції забезпечення армії. Виконувати такі обов’язки ветерани російсько-української війни можуть найбільш ефективно, оскільки мають необхідний
практичний досвід та знання. В травні 2017 року було зареєстровано законопроекти №6052 та
№6492. Обидва дають можливість залишатись на службі військовослужбовцям, які отримали
травми, поранення чи інші ушкодження здоров’я під час участі в бойових діях.
До заходів, що потребують постійного виконання належать:
1. Співпраця військових частин та військкоматів і Державної служби зайнятості щодо проведення подальшої роботи з демобілізованими військовослужбовцями, які потребують сприяння у працевлаштуванні.
За інформацією Міністерства соціальної політики, на сьогоднішній день установами Державної служби зайнятості налагоджена співпраця з військовими частинами та військкоматами
щодо проведення подальшої роботи з демобілізованими військовослужбовцями, які потребують сприяння у працевлаштуванні. Як правило, військовими комісаріатами здійснюється
анкетування звільнених зі служби військовослужбовців з метою подальшої координації дій
щодо сприяння їх професійній реабілітації. На підставі опрацьованих анкет центри зайнятості
проводять індивідуальну роботу з такими військовослужбовцями, які під час опитування та
анкетування повідомили про потребу у працевлаштуванні. Також, на підставі укладених договорів між військовими комісаріатами та центрами зайнятості опрацьовуються питання та
затверджуються графіки проведення інформаційних зустрічей з безробітними військовослужбовцями.
Таким чином, учасник російсько-української війни знає куди необхідно звернутись у разі виникнення проблем із пошуком роботи, оскільки, у приміщеннях військкоматів розміщуються
матеріали про послуги служби зайнятості, інформація про наявні вакантні місця.
2. Здійснення контролю за дотриманням роботодавцями соціальних гарантій військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, та у разі
виявлення порушень вжиття відповідних заходів.
Як правило, контроль за дотриманням соціальних гарантій, передбачених ст. 119 КЗпП України
у частині збереження місця роботи (посади), середнього заробітку за громадянами, які призвані
на військову службу за призовом під час мобілізації, здійснюється місцевими органами праці та
соціального захисту населення.
У Волинській області департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації запроваджено щотижневий моніторинг ситуації поновлення звільнених зі служби
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військовослужбовців на закріплених за ними робочих місцях, їх працевлаштування або незайнятості. У Житомирській області здійснення такого контролю закріплено за відповідальними
особами районних міських управлінь праці та соціального захисту населення. У Запорізькій
області контроль за додержанням роботодавцями трудових гарантій працівників, призваних
на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, здійснюється Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області, місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування.
За інформацією Міністерства соціальної політики України у 2017 році було проведено 628 перевірок додержання законодавства про працю в областях, виявлені порушення прав 34 працівників,
призваних на військову службу. Однак, не вказано чи такі перевірки проводились на підприємствах,
установах, організаціях усіх форм власності чи лише щодо окремих юридичних осіб.
3. Забезпечення організації та проведення для демобілізованих військовослужбовців спеціальних
семінарів та тренінгів, що мотивують до вибору цивільної професії.
Відповідні семінари та тренінги проводяться Державною службою зайнятості; протягом січня
– квітня 2017 року профорієнтаційні послуги отримали 30,5 тис. безробітних з числа ветеранів,
які брали участь в російсько-українській війні. Така низька кількість ветеранів, зацікавлених у
відвідуванні семінарів та тренінгів, спрямованих на мотивацію у виборі цивільної професії,
можна пояснити тим, що за даними дослідження Світового банку підготовленого в 2017 році,
45% ветеранів повернулися на попереднє місце роботи. Також, значну роль у цій сфері відіграють громадські та волонтерські організації, які проводять цільові семінари для демобілізованих військовослужбовців.
4. Забезпечення працевлаштування демобілізованих військовослужбовців на вакантні та новостворені робочі місця, у тому числі з виплатою в установленому порядку компенсації єдиного внеску роботодавцям відповідно до статей 26 та 27 Закону «Про зайнятість населення».
Загалом, питання працевлаштування звільнених у запас учасників російсько-української війни експерти виводять у трійку найактуальніших порад з виділенням військовослужбовцям земельних ділянок та забезпечення санаторно-курортним лікуванням.
Протягом січня-березня 2017 року послугами державної служби зайнятості скористались 31,4
тис. безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в російсько-українській війні,
це враховуючи те, що статус учасника бойових дій отримали вже понад 300 тис. осіб.
Тобто, прогресивних заходів для забезпечення працевлаштування демобілізованих військовослужбовців так і не здійснено.
5. Сприяння започаткуванню демобілізованими військовослужбовцями власної справи шляхом здійснення в установленому порядку виплати одноразової допомоги по безробіттю для
організації підприємницької діяльності.
За даними соціологічного дослідження GfK Group на замовлення Координатора проектів
ОБСЄ в Україні (2016 рік), тільки 48% ветеранів знають про можливість отримання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності і лише 2% опитаних, скористалися
цією можливістю.
Державна служба зайнятості не здійснює жодних заходів для забезпечення належного рівня поінформованості про можливість отримання одноразової допомоги на власну справу. В
середньому, допомога на власну справу складає близько 35000 грн., тому часто отриманих
коштів недостатньо для започаткування бізнесу.
За інформацією, наданою Міністерством соціальної політики протягом січня – квітня 2017
року таку одноразову допомогу отримали 186 осіб, однак яка з них частина є особами, звільненими з військової служби інформації немає.
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6. Підвищення конкурентоспроможності демобілізованих військовослужбовців на ринку праці шляхом видачі ваучерів на перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації.
Державна служба зайнятості видає ваучери задля підтримання конкурентоспроможності на
ринку праці шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації для осіб, звільнених з військової служби після участі в російсько-українській війні (за умови отримання статусу
учасника бойових дій), з числа інвалідів.
Однак, протягом січня – березня 2017 року особи, які брали участь в російсько-українській
війні ваучер не отримували. Причиною може бути, те, що згідно Постанови КМУ від 20 березня 2013 р. № 207, яка регулює порядок видачі ваучерів, щоб його отримати треба відповідати деяким критеріям. Зокрема, потрібно мати професійно-технічну або вищу освіту та
не перебувати на обліку в центрі зайнятості як безробітний. Очевидно, що більшість учасників російсько-української війни не підпадають під заявлені критерії. Крім того, при отриманні
ваучера, використати його можна рівно на виділену суму не більше, не менше. Також витратити кошти за ваучером не можна на декілька послуг, лише на одну. Тобто, складна бюрократична процедура, яка потребує спрощення.
Висновки та рекомендації
Виконання усіх заходів розділу на належному рівні дозволило б покращити ситуацію із працевлаштуванням учасників російсько-української війни. Однак жодний із заходів не було виконано на належному рівні. За даними Державної служби зайнятості з початку 2016 року на обліку перебуває взяла на облік 48,5 тисячі безробітних ветеранів російсько-української війни.
Станом на січень 2017 року з усіх узятих на облік ветеранів працевлаштовано тільки 12 тисяч.
Для покращення ситуації із працевлаштуванням звільнених зі служби учасників російсько-укрїанської війни необхідно побудувати систему професійної адаптації учасників російсько-української війни, яка включатиме у себе консультаційний блок, освіту/перекваліфікацію
та допомогу в подальшому працевлаштуванні.
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РОЗДІЛ 5.
СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА
ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯН
У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ
ВІЙНИ
Передбачені заходи

Виконані

Не виконані

На постійному виконанні

9

6

2

1

Оскільки, виконання таких заходів як:
• розроблення за участю органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань регіональних програм медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників російсько-української війни;
• опрацювання питання щодо створення при місцевих держадміністраціях координаційних
центрів з соціальних питань громадян, звільнених з військової служби, ветеранів війни
та членів сімей загиблих (померлих) учасників російсько-української війни із залученням
представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військових
комісаріатів та громадських об’єднань;
• запровадження з урахуванням досвіду Житомирської області надання учасникам російсько-української війни та членам їх сімей відповідних послуг за принципом «єдиного вікна», а також соціальних та медичних послуг з виїздом у місця проживання військовослужбовців – учасників російсько-української війни;
• запровадження регіональних телефонних «гарячих ліній» для надання консультаційної допомоги учасникам російсько-української війни та членам їх сімей
• покладено на обласні та Київську міську державну адміністрацію, тож розглянемо як в областях України виконується кожний із зазначених вище заходів.
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Область

Наявність програм

Координаційні
центри/робочі групи

Єдине вікно

Гаряча лінія

Вінницька

+

+

+

-

Волинська

+

+

+

-

Дніпропетровська

+

+

+

-

Донецька

-

-

+

-

Житомирська

+

-

+

-

Закарпатська

+

+

+

+

Запорізька

+

+

+

+

Івано-Франківська

-

-

+

+

Київська

-

-

+

-

Кіровоградська**

-

-

-

-

Луганська

-

+

+

-

Львівська

+

+

+

+

Миколаївська

-

+

+

+

Одеська

+

+

+

+

Полтавська

-

+

+

-

Рівненська

-

+

+

-

Сумська

-

+

+

+

Тернопільська

+

+

-

+

Харківська

+

+

+

-

Херсонська

-

+

+

+

Хмельницька

-

+

+

-

Черкаська

-

+

+

+

Чернівецька**

-

-

-

-

Чернігівська

+

+

+

-

* - дані висвітлені в таблиці згідно інформації, наданої Міністерством соціальної політики України;
** - інформація відсутня.
Вказані заходи є виконаними частково.
Серед виконаних заходів розділу також можна виділити:
1. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо створення територіальних органів Державної служби у справах ветеранів
війни та учасників антитерористичної операції на даний момент є виконаним, про що свідчить
Лист КМУ від 22.09.2015 року №8587/13/1-15 про зняття з контролю.
22 липня 2016 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову “Про погодження реорганізації територіальних органів Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції” №452. Захід є виконаним.
2. Забезпечення науково-методичного супроводу закладів та установ соціального захисту та
центрів психологічної реабілітації і лікування учасників російсько-української війни.
Строк виконання заходу завершився у 2015 році і захід можна вважати виконаним. Так, Міністерство охорони здоров’я спільно з ДУ «Український державний науково-дослідний інститут
медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України» розробило методичні рекомендації
«Психологічна допомога учасникам бойових дій в рамках індивідуальної програми реабіліта-
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ції інваліда». У 2015 році видано навчальний посібник «Посттравматичні стресові розлади», а
також монографія «Реабілітація постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій та бойових дій.
Посттравматичний стресовий розлад». Розроблені та затверджені такі клінічні настанови як
«Медико-психологічна реабілітація поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії
України, які приймали участь в антитерористичній операції» та «Медико-психологічна реабілітація учасників АТО в санаторно-курортній мережі».
Захід щодо забезпечення висвітлення на офіційних веб-сайтах Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров’я та Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції інформації про використання коштів державного бюджету, що
спрямовуються на реабілітацію, лікування та адаптацію учасників російсько-української війни
передбачає постійне виконання.
Згідно даних, наданих Міністерством соціальної політики, на сайті Міністерства соціальної політики та Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції висвітлюється та оновлюється інформація про використання коштів державного бюджету,
що спрямовуються на реабілітацію, лікування та адаптацію учасників російсько-української
війни.
Серед не виконаних заходів, строк виконання яких завершився:
1. Опрацювання питання щодо створення інформаційної системи про соціальний захист та
реабілітацію учасників російсько-української війни, у якій зазначаються місце проживання,
статус, професія, потреба у наданні послуг з реабілітації, лікування та адаптації, а також обсяг
наданих послуг.
Строк виконання заходу 2015-2016 роки. Державною службою у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції спільно з Міністерством соціальної політики прийнято рішення щодо створення інформаційної системи про соціальний захист та реабілітацію
учасників російсько-української війни на базі централізованого банку даних з проблем інвалідності. А також розроблено проект внесення змін до нормативно-правових актів щодо
розширення Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції інформацією про осіб зі
статусами інваліда війни, члена сім’ї загиблого, учасника війни, а також про потребу та забезпечення житлом, земельними ділянками, технічними та іншими засобами реабілітації, послугами із санаторно-курортного лікування, психологічної реабілітації, соціальної та професійної
адаптації.
Однак наразі такої інформаційної системи з повними даними про учасників російсько-української війни так і не не було створено. “Єдиний реєстр учасників АТО”, який ведеться Державною службою у справах ветеранів війни містить неповні дані. Зокрема, до реєстру не потрапляють учасники російсько-української війни, які отримали посвідчення УБД до початку АТО,
адже реєстр ведеться згідно поданих документів на оформлення посвідчення УБД. Крім того,
реєстр не включає інформації про членів сімей загиблих. Моніторинг стосовно стану забезпечення житлом, земельними ділянками, технічними та іншими засобами реабілітації, послугами із санаторно-курортного лікування, психологічної реабілітації, соціальної та професійної
адаптації не здійснюється.
По-суті, даний захід носить декларативний характер, мова йде не про створення інформаційної системи про соціальний захист та реабілітацію учасників російсько-української війни,
а лише про опрацювання питання щодо створення такої системи. Тому, важко стверджувати
чи захід є виконаним чи ні, адже кінцевим результатом повинно стати саме створення або доопрацювання діючого реєстру учасників російсько-української війни.
2. Розроблення та подання в разі необхідності Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо
спрощення процедури придбання товарів та послуг, необхідних для реабілітації, соціальної та
професійної адаптації, лікування, протезування, забезпечення санаторно-курортним лікуван-
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ням, житлом учасників російсько-української війни.
З метою реалізації проекту складного протезування за кордоном Міністерством соціальної
політики тричі вносились зміни до постанови КМУ від 01.10.2014 року №518 щодо збільшення
розміру грошової допомоги. Сума такої грошової допомоги із 1 травня 2017 року становить
3031,2 тис. гривень.
Також, постановою КМУ від 01.03.2017 року №110, про яку ми згадували вище, делеговано
повноваження закупівлі путівок місцевим держадміністраціям та надано можливість учаснику
російсько-української війни самостійно обрати санаторій для оздоровлення.
Проте, зазначені нормативно-правові акти не сприяють реалізації в Україні спрощеної процедури придбання товарів та послуг, необхідних для реабілітації, соціальної та професійної
адаптації, лікування та протезування.
Висновки та рекомендації
Як бачимо, не всіма обласними державними адміністраціями розроблено регіональні програми медичного, соціального забезпечення, психологічної та професійної реабілітації, що
призводить до різного рівня соціального забезпечення учасників російсько-української війни
у різних регіонах України. Негативно також позначається на стані соціального захисту учасників російсько-української війни й відсутність єдиної інформаційної системи, у якій необхідно
зазначати окрім прізвища та ім’я ветерана, також і місце проживання, професію, потребу в наданні послуг з реабілітації, адаптації. Пропонуємо затвердити єдиний комплексний порядок,
спрямований на належне забезпечення учасників російсько-української війни інформацією
про їхні права та соціальні гарантії.
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РОЗДІЛ 6.
ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ ЩОДО
СТВОРЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ТА АДАПТАЦІЇ УЧАСНИКІВ
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ
ВІЙНИ
Передбачені заходи

Виконані

Не виконані

На постійному виконанні

3

0

2

1

Захід, що потребує постійного виконання, полягає в забезпеченні співпраці з міжнародними організаціями стосовно реалізації наявних та запровадження нових проектів технічної
та фінансової допомоги, спрямованих на реабілітацію та реінтеграцію учасників російськоукраїнської війни, запровадження успішних моделей реабілітації та реінтеграції демобілізованих військовослужбовців.
Головним міжнародним партнером щодо створення загальнодержавної системи реабілітації та адаптації учасників російсько-української війни виступає НАТО у складі двох трастових
фондів:
•
•

з медичної реабілітації (Агенція НАТО з підтримки та постачання – NSPA);
зі створення системи зміни військової кар’єри на професійну цивільну (Управління політичних справ та політики безпеки НАТО – PASP).

За три роки дії Плану заходів системи реабілітації та реінтеграції учасників російсько-української війни побудовано так і не було. Відповідних нормативно-правових актів, які б визначити
порядки медичної, психологічної реабілітації та соціальної, в тому числі і професійної реінтеграції учасників російсько-української війни.
Серед не виконаних заходів розділу:
1. Проведення роботи з пошуку додаткових джерел для зміцнення матеріально-технічної бази
центрів, закладів та установ, що надають учасникам російсько-української війни послуги з реабілітації, лікування та адаптації, зокрема, із залученням міжнародної допомоги для створення
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загальнодержавної системи реабілітації, лікування та адаптації учасників російсько-української війни.
Згідно інформації Міністерства соціальної політики, виконавцями заходу - Міністерством соціальної політики, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством оборони, Міністерством
внутрішніх справ, Державною службою України з надзвичайних ситуації, обласними та Київською міською державною адміністрацією постійно проводиться робота з пошуку додаткових
джерел для виконання зазначеного заходу.
Однак, важливо, що Розпорядженням КМУ №359-р встановлено кінцевий строк виконання
для зазначеного заходу до травня 2015 року, проте в аналізі Міністерства соціальної політики
щодо стану виконання Плану заходів зазначено, що даний захід із постійним строком виконання. Виходячи із важливості та необхідності виконання зазначеного заходу протягом тривалого часу, а не одиничними акціями, не є логічним встановлений строк до травня 2015, адже
захід повинен виконуватись постійно.
2. Проведення міжнародної конференції з питань надання медичної та соціальної допомоги
учасникам російсько-української війни за участю представників ООН, НАТО, ОБСЄ, Міжнародного Червоного Хреста, організацій українців за кордоном та інших міжнародних організацій.
Згідно з даними, наданими Міністерством охорони здоров’я, 20-21 квітня 2017 року на базі
Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю на тему: «Сучасні технології в реабілітації та лікуванні нейром’язоскелетних розладів».
За інформацією Міністерства соціальної політики на виконання зазначеного заходу було проведено міжнародну конференцію з питань надання медичної та соціальної допомоги учасникам російсько-української війни за участю представників ООН, НАТО, ОБСЄ, Міжнародного Червоного Хреста, організацій українців за кордоном та інших міжнародних організацій,
але жодного підтвердження щодо цієї інформації не було надано, також відсутня інформація
щодо проведення такої міжнародної конференції на офіційних сайтах всіх виконавців передбаченої програми. Тому захід, строк виконання якого завершився у червні 2015 року станом
на квітень 2017, так і залишається не виконаним.
Висновки та рекомендації
Передбачені заходи в разі їх виконання сприятимуть міжнародній співпраці в сфері реабілітації та адаптації учасників російсько-української війни. А для того, щоб залучити міжнародну допомогу, вважаємо необхідним інформувати міжнародне співтовариство про високий рівень
виконання дотичних програм в сфері адаптації та реабілітації військовослужбовців. Це дасть
змогу залучити міжнародні інвестиції, що у свою чергу сприятиме покращенню стану адаптації й реабілітації учасників російсько-української війни.
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ВИСНОВКИ ДО ЗВІТУ

За результатами ґрунтовного аналізу стану виконання Плану заходів станом на квітень 2017
року з його 55 пунктів: виконано 16; виконуються постійно – 22; не виконані заходи, строк
виконання яких вийшов – 15; 1 захід, строк виконання якого завершується у 2017 році та 1
захід із невизначеним строком виконання (за інформацією Міністерства соціальної політики:
виконано – 28; виконується – 27).
Негативною тенденцією, яка була виявлена в процесі проведення аналізу є те, що у 15 заходів строк виконання завершився, проте їх так і не було виконано. Здебільшого ці заходи
стосуються організації відпочинку, проведення медичного огляду, розроблення програм
з підготовки майбутніх спеціалістів у сфері медичного забезпечення учасників російськоукраїнської війни, спрощення процедури прийняття на роботу (що потребує розроблення
нормативно-правового акта).
Результати аналізу стану виконання зазначеного Плану заходів свідчать, що реалізація більшості заходів, спрямованих на формування в країні сучасної системи соціальної адаптації учасників російсько-української війни, потребує конкретних дій, важливим кроком до втілення яких є
розробка нормативно-правових актів та інформаційних матеріалів.
Пропонуємо наступні рекомендації:
•
•
•
•
•
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продовжити роботу щодо забезпечення виконання заходів спрямованих на досягнення
належного рівня медичної, психологічної реабілітації та соціальної адаптації учасників російсько-української війни;
активізувати роботу по розробці нормативних актів та інформаційних матеріалів, спрямованих на покращення медичної реабілітації та соціальної адаптації;
забезпечити виконання заходів з метою досягнення у 2017 році високого рівня соціального захисту учасників російсько-української війни;
розробити та затвердити порядки медичної, психологічної реабілітації та соціальної, в
тому числі і професійної адаптації учасників російсько-української війни;
при розробці стратегічних документів та порядків визначити достатньо чіткі критерії оцінки ефективності виконання заходів.

«Юридична Сотня» — Забезпечення потреб учасників російсько-української війни на місцевому рівні
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Додаток 6
Напрями Міністерства у справах ветеранів війни:
І. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
1) Медичне забезпечення
Функції

Забезпечення безоплатними ліками,
лікарськими засобами, імунобіологічними
препаратами та виробами медичного
призначення за рецептами лікарів

Забезпечення першочерговим безплатним
зубопротезуванням (за винятком
протезування з дорогоцінних металів),
безоплатними
протезами та протезно-ортопедичними
виробами

Забезпечення безоплатним санаторнокурортним лікуванням або надання
компенсації вартості самостійного
санаторно-курортного лікування

Забезпечення безоплатного користування
закладами охорони здоров'я
Забезпечення безоплатного користування
закладами охорони здоров'я Міністерства
оборони України, Служби безпеки України,
Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України,

Нормативне регулювання
п.1 ст.12
п.1 ст.13
п.1 ст.14
п.1 ст.15
п.4 ст.16
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
п.2 ст.6
ЗУ "Про статус ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх
справ, ветеранів Національної поліції і
деяких інших осіб та їх соціальний захист"
п.2 ст.12
п.2 ст.13
п.2 ст.14
п.2 ст.15
п.5 ст.16
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
п.4 ст.6
ЗУ "Про статус ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх
справ, ветеранів Національної поліції і
деяких інших осіб та їх соціальний захист"
п.3 ст.12
п.3 ст.13
п.3 ст.14
п.3 ст.15
п.6 ст.16
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
п.8 ст.12
п.11 ст.13
п.3 ст.16
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
п.1 ст.6
ЗУ "Про статус ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх
справ, ветеранів Національної поліції і
деяких інших осіб та їх соціальний захист"

ЦОВ

Міністерство охорони
здоров'я України

Міністерство охорони
здоров'я України

Міністерство соціальної
політики України

Міністерство охорони
здоров'я України
МОУ, СБУ, МВС,
Державна служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації
України, центрального
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Міністерства внутрішніх справ України,
центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
податкову і митну політику, інших
центральних органів виконавчої влади та
військових формувань

Забезпечення щорічного медичного
обстеження і диспансеризації із залученням
необхідних спеціалістів

Забезпечення першочергового
обслуговування в лікувальнопрофілактичних закладах, аптеках та
першочергової госпіталізація

Збирає та аналізує інформацію про потребу
у забезпеченні ветеранів війни санаторнокурортним лікуванням, а також технічними
та іншими засобами реабілітації для
учасників антитерористичної операції, подає
пропозиції щодо їх розподілу між регіонами
для подальшого забезпечення, здійснює
моніторинг і контроль за їх реалізацією
Надання комплексу профілактичних,
лікувальних, оздоровчих та реабілітаційних
заходів, спрямованих на охорону і зміцнення
здоров’я ветеранів в закладах охорони
здоров’я МВС, МОУ, інших відомчих та
комунальних медичних закладах
Організовує санаторно-курортне лікування
ветеранів військової служби, членів їх сімей,
ветеранів війни, працівників Збройних Сил
та інших категорій громадян, яким надано
право на користування закладами охорони
здоров’я Міноборони
Забезпечення переважного права на
забезпечення санаторно-курортним
лікуванням у санаторіях Міністерства
оборони України, Служби безпеки
України, Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України,
Міністерства внутрішніх справ України,
центрального органу виконавчої влади, що

органу виконавчої влади,
що забезпечує
формування та реалізує
державну податкову і
митну політику, інші
центральні органи
виконавчої влади та
військові формування
п.9 ст.12
п.12 ст.13
п.10 ст.15
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
ЗУ "Про статус ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх
справ, ветеранів Національної поліції і
деяких інших осіб та їх соціальний захист"
п.10 ст.12
п.9 ст.13
п.11 ст.15
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
ЗУ "Про статус ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх
справ, ветеранів Національної поліції і
деяких інших осіб та їх соціальний захист"

Міністерство охорони
здоров'я України

Міністерство охорони
здоров'я України

п.4 пп.3
Положення про Державну службу України
у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції

Державна служба України
у справах ветеранів війни
та учасників
антитерористичної
операції

п.3 пп.52
Положення про Міністерство внутрішніх
справ

Міністерство внутрішніх
справ

п.4 пп.94
Положення про Міністерство оборони
України

Міністерство оборони
України

п.5 ст.6
ЗУ "Про статус ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх
справ, ветеранів Національної поліції і
деяких інших осіб та їх соціальний захист"

МОУ, СБУ, МВС,
Державна служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації
України, центрального
органу виконавчої влади,
що забезпечує
формування та реалізує
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забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику,
інших центральних органів виконавчої
влади та військових формувань ветеранам
військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам Національної
поліції, ветеранам податкової міліції,
ветеранам державної
пожежної
охорони,
ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби України,
ветеранам служби цивільного захисту,
ветеранам Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України та
членам їх сімей з пільговою оплатою
вартості путівок у розмірах та порядку,
визначених Кабінетом Міністрів України
Забезпечення права на медичне
обслуговування у закладах Міністерства
оборони України, інших утворених
відповідно до законів України військових
формувань та правоохоронних органів
членам сімей військовослужбовців та осіб,
звільнених у запас або у відставку, а також
військовослужбовців, які загинули
(померли), пропали безвісти, стали
інвалідами під час проходження військової
служби або постраждали у полоні в ході
бойових дій (війни) чи під час участі в
міжнародних операціях з підтримання миру
і безпеки, якщо ці особи прослужили у
Збройних Силах України, інших утворених
відповідно до законів України військових
формуваннях та правоохоронних органах не
менш як 20 календарних років

державну податкову і
митну політику, інші
центральні органи
виконавчої влади та
військові формування

ч.2 ст.11
ЗУ «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей»

Міністерство оборони
України

Нормативне регулювання

ЦОВ

п.4 пп.42
Положення про Міністрество соціальної
політики України

Міністерство соціальної
політики України

п.4 пп.43
Положення про Міністрество соціальної
політики України

Міністерство соціальної
політики України

п.4 пп.76
Положення про Міністрество соціальної
політики України

Міністерство соціальної
політики України

2) Реабілітація
Функції
Забезпечує в межах повноважень,
передбачених законом, контроль за
виробництвом технічних та інших засобів
реабілітації
Визначає кваліфікаційні вимоги до
підприємств, що забезпечують інвалідів
технічними та іншими засобами реабілітації, а
також надають послуги з післягарантійного
ремонту таких засобів
Організовує в межах повноважень,
передбачених законом, проведення державної
атестації закладів оздоровлення і відпочинку
ветеранів, надає їм відповідну методичну
допомогу
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Визначає правові, економічні та організаційні
механізми, що стимулюють ефективну
діяльність закладів соціального
обслуговування, реабілітаційних установ,
санаторіїв для ветеранів і забезпечує
оптимізацію та розвиток їх мережі
Збирає та аналізує інформацію про потребу у
проходженні ветеранами війни та учасниками
антитерористичної операції психологічної
реабілітації, організовує її підготовку і
проведення
Забезпечення обов’язкової психологічної,
медико-психологічної реабілітацію у
відповідних центрах з відшкодуванням
вартості проїзду до цих центрів і назад
військовослужбовців, учасників бойових дій
та прирівняних до них особи, особи, звільнені
з військової служби, які брали безпосередню
участь в антитерористичній операції чи
виконували службово-бойові завдання в
екстремальних (бойових) умовах

п.4 пп.44
Положення про Міністрество соціальної
політики України

Міністерство соціальної
політики України

п.4 пп.6
Державна служба України у
Положення про Державну службу України у справах ветеранів війни та
справах ветеранів війни та учасників
учасників
антитерористичної операції
антитерористичної операції

ч.1 ст.11
ЗУ «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей»

Міністерство оборони
України

ІІ. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА
3) Соціальна і професійна адаптація, трудові гарантії
Функції
Соціальна адаптація у вигляді допомоги у
проведенні аналізу життєвої ситуації,
визначенні основних проблем, шляхів їх
розв’язання; надання інформації з питань
соціального захисту населення; навчання,
формування та розвиток соціальних навичок,
умінь; допомога у зміцненні/відновленні
родинних та суспільно корисних зв’язків,
організації денної зайнятості та дозвілля
Професійна орієнтація

Первинна професійна підготовка

Перепідготовки

Підвищення кваліфікації

Працевлаштування

Нормативне регулювання

Порядок організації соціальної та
професійної адаптації учасників
антитерористичної операції

ЗУ «Про зайнятість населення»
Положення про Державну службу зайнятості
Порядок організації соціальної та
професійної адаптації учасників
антитерористичної операції
ЗУ «Про зайнятість населення»
Положення про Державну службу зайнятості
Порядок організації соціальної та
професійної адаптації учасників
антитерористичної операції
ЗУ «Про зайнятість населення»
Положення про Державну службу зайнятості
Порядок організації соціальної та
професійної адаптації учасників
антитерористичної операції
ЗУ «Про зайнятість населення»
Положення про Державну службу зайнятості
Порядок організації соціальної та
професійної адаптації учасників
антитерористичної операції
ЗУ «Про зайнятість населення»
Положення про Державну службу зайнятості
Порядок організації соціальної та

ЦОВ

Міністерство соціальної
політики
центри соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

Державна служба зайнятості

Державна служба зайнятості

Державна служба зайнятості

Державна служба зайнятості

Державна служба зайнятості
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професійної адаптації учасників
антитерористичної операції
Аналізує стан ринку праці в частині
працевлаштування ветеранів, готує пропозиції
щодо регулювання ринку праці та зайнятості
ветеранів
Розробляє та вносить в установленому
порядку пропозиції щодо зайнятості ветеранів,
у тому числі надання додаткових гарантій у
сприянні працевлаштуванню ветеранів, щодо
попиту та пропонування робочої сили на
ринку праці, соціального захисту від
безробіття, професійного навчання,
регулювання трудової міграції
Здійснює ліцензування діяльності з
посередництва у працевлаштуванні ветеранів
за кордоном та контроль за дотриманням
суб’єктами господарювання відповідних
ліцензійних умов
Розробляє та вносить в установленому
порядку пропозиції щодо визначення розміру
мінімальної заробітної плати, робочого часу та
часу відпочинку, умов оплати праці
працівників підприємств, установ та
організацій, що фінансуються чи дотуються з
державного бюджету, грошового забезпечення
військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу відповідно до закону
Проводить моніторинг у сфері оплати праці
ветеранів
Забезпечення виплати допомоги по тимчасовій
непрацездатності в розмірі 100 процентів
середньої заробітної плати незалежно від
стажу роботи

Використання чергової щорічної відпустки у
зручний для них час, а також одержання
додаткової відпустки із збереженням
заробітної плати строком 14 календарних днів
на рік

п.4 пп.13
Положення про Міністерство соціальної
політики України

Міністерство соціальної
політики

п.4 пп.14
Положення про Міністерство соціальної
політики України

Міністерство соціальної
політики

п.4 пп.16
Положення про Міністерство соціальної
політики України

Міністерство соціальної
політики

п.4 пп.17
Положення про Міністерство соціальної
політики України

Міністерство соціальної
політики

п.4 пп.19
Положення про Міністерство соціальної
політики України
п.11 ст.12
п.15 ст.13
п.11 ст.14
п. 12 ст15
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
п.12 ст.12
п.17 ст.13
п.12 ст.14
п.13 ст.15
п.22 ст.16
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту""

Міністерство соціальної
політики
Фонд загальнообов’язкового
державного соціального
страхування на випадок
безробіття

п.п.13, 14 ст.6
ЗУ "Про статус ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
Національної поліції і деяких інших осіб та їх
соціальний захист"
п.13 ст.12
п.14 ст.13
Переважне право на залишення на роботі при
п.14 ст.15
скороченні чисельності чи штату працівників
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
у зв'язку із змінами в організації виробництва і
соціального захисту""
праці та на працевлаштування у разі ліквідації ЗУ "Про статус ветеранів військової служби,
підприємства, установи, організації
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
Національної поліції і деяких інших осіб та їх
соціальний захист"
Вжиття заходів щодо позачергового
п.13 ст.13
Державна служба зайнятості
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працевлаштування за спеціальністю
відповідно до підготовки та висновків медикосоціальної експертизи
Здійснення виплати працюючим особам з
інвалідністю допомоги по тимчасовій
непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5
місяців протягом календарного року, а також
допомоги по державному соціальному
страхуванню за весь період перебування в
санаторії з урахуванням проїзду туди і назад у
разі, коли для лікування не вистачає щорічної і
додаткової відпусток

п.20 ст.16
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"

п.16 ст.13
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"

Фонд загальнообов’язкового
державного соціального
страхування на випадок
безробіття

4) Забезпечення житлом та земельними ділянками
Функції

Організовує першочергове забезпечення
жилою площею осіб, які потребують
поліпшення житлових умов або отримання
компенсації за неотримане житлове
приміщення

Нормативне регулювання
п.14 ст.12
п.18 ст.13
п.13 ст.14
п.15 ст.15
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту""

п.7 ст.6
ЗУ "Про статус ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
Національної поліції і деяких інших осіб та їх
соціальний захист"
п.8 ст.6
ЗУ "Про статус ветеранів військової служби,
Забезпечує право на безоплатне отримання у
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
власність займаного та членами сімей житла
Національної поліції і деяких інших осіб та їх
незалежно від розміру його загальної площі
соціальний захист"
в будинках державного житлового фонду

Забезпечення першочергового ремонту жилих
будинків і квартир ветеранів та забезпечення
їх паливом
Забезпечення одержання позики на
будівництво, реконструкцію або капітальний
ремонт жилих будинків і подвірних будівель,
приєднання їх до інженерних мереж,
комунікацій, а також позики на будівництво
або придбання дачних будинків і благоустрій
садових ділянок з погашенням її протягом 10
років починаючи з п'ятого року після
закінчення будівництва
Забезпечення першочергового права на вступ
до житлово-будівельних (житлових)
кооперативів, кооперативів по будівництву та
експлуатації колективних гаражів, стоянок для
транспортних засобів та їх технічне
обслуговування, до садівницьких товариств,
на придбання матеріалів для індивідуального

Положення про Фонд державного майна
п.14 ст.12
п.8 ст.13
п.8 ст.15
п.10 ст.16
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
п.15 ст.12
п.19 ст.13
п.14 ст.14
п.16 ст.15
п.101 ст.16
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"

ЦОВ

Міністерство соціальної
політики України;
Державний фонд сприяння
молодіжному житловому
будівництву

Фонд державного майна

Міністерство соціальної
політики України;
Державний фонд сприяння
молодіжному житловому
будівництву

Міністерство соціальної
політики України;
Державний фонд сприяння
молодіжному житловому
будівництву

п.16 ст.12
п.20 ст.13
п.15 ст.14
п.17 ст.15
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту""
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будівництва і садових будинків

п.16 ст.6
ЗУ "Про статус ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
Національної поліції і деяких інших осіб та їх
соціальний захист"

Збирає та аналізує інформацію про потребу у
забезпеченні житлом ветеранів війни та
п.4 пп.3
Державна служба України у
учасників антитерористичної операції, подає
Положення про Державну службу України у справах ветеранів війни та
пропозиції щодо шляхів розв’язання житлових
справах ветеранів війни та учасників
учасників
проблем зазначеної категорії
антитерористичної операції
антитерористичної операції
осіб
Забезпечення першочергового відведення
земельних ділянок для індивідуального
житлового будівництва, садівництва і
городництва

п.14 ст.12
п.18 ст.13
п.13 ст.14
п.15 ст.15
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"

Держгеокадастр; органи
місцевого самоврядування

5) Пільги і забезпечення інших соціально-побутових проблем ветеранів
Функції
Нормативне регулювання
ЦОВ
Збирає інформацію про соціально-побутові
п.4 пп.22
Державна служба України у
потреби ветеранів війни та учасників
Положення про Державну службу України у справах ветеранів війни та
антитерористичної операції та подає
справах ветеранів війни та учасників
учасників
пропозиції щодо їх задоволення
антитерористичної операції
антитерористичної операції
Проводить аналіз виконання державних
п.4 пп.26
Міністерство соціальної
соціальних гарантій, які передбачають
Положення про Міністерство соціальної
політики України
надання соціального захисту
політики України
Розробляє та вносить в установленому
п.4 пп.28
порядку пропозиції щодо надання державної
Міністерство соціальної
Положення про Міністерство соціальної
соціальної допомоги соціально вразливим
політики України
політики України
верствам населення з числа ветеранів
Організовує роботу з призначення та виплати
п.4 пп.29
передбаченої законодавством державної
Міністерство соціальної
Положення про Міністерство соціальної
соціальної допомоги соціально вразливим
політики України
політики України
верствам населення з числа ветеранів
Забезпечення позачергового влаштування до
закладів соціального захисту населення, а
п.21 ст.12
також обслуговування службами соціального
п.21 ст.12
захисту населення вдома. У разі неможливості
п.25 ст.13
здійснення такого обслуговування закладами
Міністерство соціальної
п.20 ст.14
соціального захисту населення
політики України
п.22 ст.15
відшкодовуються витрати, пов'язані з
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
доглядом за цим ветераном війни, в порядку і
соціального захисту"
розмірах, встановлених чинним
законодавством
Організовує до 5 травня учасникам бойових
Ст.ст. 12, 13, 14, 15,16
дій виплату разової грошової допомоги у
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
розмірі, який визначається Кабінетом
Міністерство соціальної
соціального захисту"
Міністрів України в межах бюджетних
політики України
Положення про Міністерство соціальної
призначень, встановлених законом про
політики України
Державний бюджет України
Збирає інформацію про кількість ветеранів
п.4 пп.15
Державна служба України у
війни, які мають право на виплату до 5 травня
Положення про Державну службу України у справах ветеранів війни та
щорічної разової грошової допомоги,
справах ветеранів війни та учасників
учасників
розраховує потребу в коштах та здійснює
антитерористичної операції
антитерористичної операції
моніторинг виплати зазначеної допомоги
Забезпечення позачерговим безоплатним
п.22 ст.13
Міністерство соціальної
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автомобілем (за наявності медичних показань
для забезпечення автомобілем) на термін
експлуатації до десяти років (з наступною
заміною на новий), виплата компенсації на
бензин (пальне), ремонт, технічне
обслуговування автомобілів або на
транспортне обслуговування в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України
Забезпечення продовольчими товарами
поліпшеного асортименту та промисловими
товарами підвищеного попиту згідно з
переліком та нормами, що встановлюються
Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською
міськими державними адміністраціями
Забезпечення підвищеної виплати особам з
інвалідністю внаслідок війни пенсії або
щомісячного довічного грошового утримання
чи державної соціальної допомоги
Виплата одноразової грошової допомоги у
зв’язку з встановленням інвалідності
Бере участь в організації поховання осіб, які
загинули під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, воєн на території
України та інших держав, у тому числі
виплати матеріальної допомоги
Визначає за участю громадських організацій
рівень доступності для інвалідів війни об’єктів
житлово-комунального та громадського
призначення, транспорту, інформації та
зв’язку, а також інших об’єктів і послуг та
вносить центральним і місцевим органам
виконавчої влади, органам місцевого
самоврядування пропозиції щодо створення
безперешкодного середовища
Організовує роботу з виявлення сімей (осіб) з
числа ветеранів, які перебувають у складних
життєвих обставинах, надання їм соціальних
послуг та здійснення соціального
супроводження таких сімей (осіб), визначає
порядок здійснення соціального
супроводження
Надання субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг,
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива, компенсації додаткових
витрат на оплату комунальних послуг в
умовах підвищення цін і тарифів на послуги,
компенсації за оплату електроенергії, газу та
центрального опалення житла
Вживає в межах повноважень, передбачених
законом, заходів до забезпечення правового і
соціального захисту пенсіонерів із числа
військовослужбовців та осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх
справ, членів їх сімей, розробляє пропозиції із
зазначених питань і вносить їх на розгляд
відповідних органів

ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"

політики України

п.4 пп.35, пп.46
Положення про Міністерство соціальної
політики України

п.27 ст.13
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"

Міністерство соціальної
політики України

ст.ст.12, 13, 14, 15
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
ст. 13
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
ст.ст. 16,17
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
п.4 пп.17
Положення про Міністерство соціальної
політики України

Міністерство соціальної
політики України

Міністерство соціальної
політики України
Держ служба ветеранів

п.4 пп.38
Положення про Міністерство соціальної
політики України

Міністерство соціальної
політики України

п.4 пп.63
Положення про Міністерство соціальної
політики України

Міністерство соціальної
політики України

п.4 пп.29
Положення про Міністерство соціальної
політики України

Міністерство соціальної
політики України

п.4 пп.32
Положення про Міністерство внутрішніх
справ

Міністерство внутрішніх
справ
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Знижка плати за користування житлом
(квартирна плата) в межах норм,
передбачених чинним законодавством

Знижка плати за користування комунальними
послугами (газом, електроенергією та іншими
послугами) та скрапленим балонним газом для
побутових потреб в межах середніх норм
споживання

Знижка вартості палива, в тому числі рідкого,
в межах норм, встановлених для продажу
населенню, для осіб, які проживають у
будинках, що не мають центрального
опалення

п.4 ст.12
п.4 ст.13
п.4 ст.14
п.4 ст.15
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
п.6 ст.6
ЗУ "Про статус ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
Національної поліції і деяких інших осіб та їх
соціальний захист"
п.5 ст.12
п.5 ст.13
п.5 ст.14
п.5 ст.15
п.7 ст.16
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
п.6 ст.12
п.6 ст.13
п.6 ст.14
п.6 ст.15
п.7 ст.16
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"

Забезпечення безплатного проїзду усіма
видами міського пасажирського транспорту,
п.7 ст.12
автомобільним транспортом загального
п.7 ст.13
користування в сільській місцевості, а також
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
залізничним і водним транспортом
соціального захисту"
приміського сполучення та автобусами
приміських і міжміських маршрутів, у тому
п.11 ст.6
числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних
ЗУ "Про статус ветеранів військової служби,
незалежно від відстані та місця проживання за
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
наявності посвідчення встановленого зразка, а
Національної поліції і деяких інших осіб та їх
в разі запровадження автоматизованої системи
соціальний захист"
обліку оплати проїзду - також електронного
квитка, який видається на безоплатній основі
п.17 ст.12
п.21 ст.13
Забезпечення безплатного проїзду один раз на
ЗУ ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх
два роки (туди і назад) залізничним, водним,
соціального захисту""
повітряним або міжміським автомобільним
транспортом, незалежно від наявності
п.10 ст.6
залізничного сполучення, або проїзду один раз
ЗУ "Про статус ветеранів військової служби,
на рік (туди і назад) вказаними видами
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
транспорту з 50-процентною знижкою
Національної поліції і деяких інших осіб та їх
соціальний захист"
п.18 ст.12
п.23 ст.13
Пільги зі сплати податків, зборів, мита та
п.17 ст.14
інших платежів до бюджету відповідно до
п.19 ст.15
податкового та митного законодавства
п.2 ст.16
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
п.19 ст.12
Забезпечення позачергового користування
п.10 ст.13
всіма послугами зв'язку та позачергового
п.18 ст.14
встановлення на пільгових умовах квартирних
п.20 ст.15
телефонів
п.п. 7, 12 ст.16
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх

Органи місцевого
самоврядування

Органи місцевого
самоврядування

Органи місцевого
самоврядування

Органи місцевого
самоврядування

Органи місцевого
самоврядування

Органи місцевого
самоврядування
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Забезпечення першочергового обслуговування
підприємствами, установами та організаціями
служби побуту, громадського харчування,
житлово-комунального господарства,
міжміського транспорту
Забезпечення звільнення від орендної плати за
нежилі приміщення, що орендуються особами
з інвалідністю внаслідок війни під гаражі для
спеціальних засобів пересування (автомобілів,
мотоколясок, велоколясок тощо) та безплатне
надання для цих засобів гаражів-стоянок
незалежно від їх форми власності
Забезпечення звільнення від плати за
оформлення документів, юридичні
консультації, а також від судових витрат,
пов'язаних з розглядом питань щодо їх
соціального захисту.

соціального захисту"
п.20 ст.12
п.26 ст.13
п.19 ст.14
п.21 ст.15
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"

Органи місцевого
самоврядування

п.24 ст.13
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"

ст. 22
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"

Система безоплатної
правової допомоги,
Суди,
Казначейська служба

6) Освіта, підвищення кваліфікації, перекваліфікація ветеранів
Функції
Забезпечення права на позаконкурсний
вступ до вищих навчальних закладів та
переважне право на вступ до
професійно-технічних навчальних
закладів і на курси для одержання
відповідних професій
Забезпечення повної або часткової
оплати навчання за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів
Забезпечення права на отримання
пільгових довгострокових кредитів для
здобуття освіти
Забезпечення соціальної стипендії
Забезпечення безоплатними
підручниками

Нормативне регулювання

ЦОВ

п.22 ст.12
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"

Міністерство освіти України

ст.12
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
ст.12
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
ст.12
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
ст.12
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"

Міністерство освіти України

Міністерство освіти України
Міністерство освіти України

Забезпечення безоплатного доступу до
мережі Інтернет, систем баз даних у
державних та комунальних навчальних
закладах;

ст.12
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"

Міністерство освіти України

Забезпечення безоплатного проживання
в гуртожитку

ст.12
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"

Міністерство освіти України

Діти загиблих під час виконання
службових обов'язків
військовослужбовців, а також
працівників Державної прикордонної
служби України, які відповідно до їх
службових повноважень були залучені
до оперативно-службової діяльності,
мають право вступу до навчальних
закладів Державної прикордонної
служби України поза конкурсом.

ЗУ "Про державну прикордонну службу"

Міністерство освіти України
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10) Інші функції
Функції

Нормативне регулювання
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"; Постанова КМУ № 302 від
1994 р. "Про порядок видачі посвідчень і
нагрудних знаків ветеранів війни"

Видача посвідчень і нагрудних знаків
ветеранів війни
Організовує та координує роботу з
надання статусу учасника бойових дій,
зокрема проводить засідання
міжвідомчої комісії з питань розгляду
матеріалів про визнання учасниками
бойових дій та виплати одноразової
грошової допомоги в разі загибелі
(смерті) або інвалідності волонтера і
деяких інших категорій осіб відповідно
до Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”

п.4 пп.9
Положення про Державну службу України у
справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції

ЦОВ
Міністерство соціальної
політики України

Державна служба України у
справах ветеранів війни та
учасників
антитерористичної операції

ІІІ. ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ
7) Інформаційна та меморіальна робота, патріотичне виховання

Організовує підготовку та проведення
державних свят, відзначення ювілейних
та пам’ятних дат, міжнародних днів на
державному рівні, що стосуються
ветеранів війни
Відвідування місць поховань
делегаціями у складі ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції
та їх близьких родичів
Забезпечує взаємодію органів
державної влади, громадських
об’єднань, підприємств з питань
здійснення пошуку, упорядження і
збереження військових поховань та
встановлення імен невідомих воїнів, які
загинули під час антитерористичної
операції та воєн на території України та
інших держав
Бере участь в організації видання книг,
пов’язаних з увічненням пам’яті
учасників антитерористичної операції,
захисників Вітчизни та жертв воєн,
мемуарів, художніх та аудіовізуальних
творів, створенні музеїв, меморіалів та
експозицій, проведенні наукових
досліджень із відповідних питань

Нормативне регулювання
п.4 пп.34
Положення про Міністерство соціальної політики
України
п.4 пп.13
Положення про Державну службу України у
справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції

ЦОВ
Міністерство соціальної
політики України
Державна служба України у
справах ветеранів війни та
учасників
антитерористичної операції
Державна служба України у
справах ветеранів війни та
учасників
антитерористичної операції

п.4 пп.18
Положення про Державну службу України у
справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції

Державна служба України у
справах ветеранів війни та
учасників
антитерористичної операції

п.4 пп.19
Положення про Державну службу України у
справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції

Державна служба України у
справах ветеранів війни та
учасників
антитерористичної операції

ІV. СЕКРЕТАРІАТ ТА ДЕПАРТАМЕНТИ
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8)

Адміністрування потреб (електронні реєстри, обробка звернень)

Функції
Забезпечує функціонування єдиної
інформаційно-аналітичної системи
соціального захисту та соціального
обслуговування ветеранів, а також на її
базі єдиної інформаційно-аналітичної
системи обліку та управління коштами
соціальної сфери і пенсійного
забезпечення з використанням
електронної соціальної картки
Створює та веде Державний реєстр
закладів оздоровлення і відпочинку,
реабілітаційних закладів, сприяє
розвитку мережі таких закладів

Нормативне регулювання

ЦОВ

п.4 пп.64
Положення про Міністерство соціальної політики
України

Міністерство соціальної
політики України

п.4 пп.75
Положення про Міністерство соціальної політики
України

Міністерство соціальної
політики України

V. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ
9) Співпраця з ветеранськими та іншими громадськими, волонтерськими організаціями,
підприємствами, установами, організаціями
Функції
Співпрацює з громадськими
організаціями ветеранів, проводить
моніторинг здійснення такими
організаціями заходів, аналізує їх
ефективність
Забезпечення права на звільнення від
оподаткування виробничої діяльності
підприємств і організацій, які
виділяють благодійні кошти на потреби
соціального захисту ветеранів війни, на
суму цієї допомоги
Вживає заходів для розвитку та
популяризації волонтерської діяльності
Сприяє поширенню інформації про
волонтерську діяльність
Сприяє громадським об’єднанням та
благодійним організаціям у
забезпеченні волонтерської діяльності
Поширює інформацію про стан
виконання галузевих та регіональних
програм сприяння та підтримки
волонтерської діяльності
Оприлюднює на своєму веб-сайті
наявну інформацію про організації та
установи, що залучають для
провадження своєї діяльності
волонтерів, зокрема ті, що залучають
іноземців та осіб без громадянства для
провадження волонтерської діяльності
на території України, протягом трьох
робочих днів з дня отримання

Нормативне регулювання

ЦОВ

п.4 пп.37
Положення про Міністерство соціальної політики
України

Міністерство соціальної
політики України

ст. 17
ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"

Державна фіскальна служба
України

п.4 пп.77
Положення про Міністерство соціальної політики
України
п.4 пп.78
Положення про Міністерство соціальної політики
України
п.4 пп.79
Положення про Міністерство соціальної політики
України

Міністерство соціальної
політики України
Міністерство соціальної
політики України
Міністерство соціальної
політики України

п.4 пп.80
Положення про Міністерство соціальної політики
України

Міністерство соціальної
політики України

п.4 пп.81
Положення про Міністерство соціальної політики
України

Міністерство соціальної
політики України
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відповідної інформації
Сприяє здійсненню міжнародного
співробітництва з питань волонтерської
діяльності, узагальнює і поширює
практику роботи у сфері волонтерської
діяльності
Приймає (скасовує) рішення про
надання ветеранським організаціям
фінансову підтримку, кредити з коштів
відповідних бюджетів, а також
безплатних будинків, приміщення,
обладнання та іншого майна,
необхідного для здійснення їх
статутних завдань. Забезпечення
звільнення ветеранських організацій від
плати за користування комунальними
послугами (газом, електроенергією та
іншими послугами) в межах середніх
норм споживання (надання), телефоном
у приміщеннях та будинках, які вони
займають.
Здійснює моніторинг заходів,
проведених за рахунок коштів
державного бюджету громадськими
об’єднаннями ветеранів війни, що
мають статус всеукраїнських, аналізує
ефективність таких заходів

п.4 пп.82
Положення про Міністерство соціальної політики
України

п.4 пп.109
Положення про Міністерство соціальної політики
України

п.4 пп.7
Положення про Міністерство соціальної політики
України
п.4 пп.14
Положення про Державну службу України у
справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції

Міністерство соціальної
політики України

Міністерство соціальної
політики України

Міністерство соціальної
політики України
Державна служба України у
справах ветеранів війни та
учасників
антитерористичної операції
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Додаток 7
ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ТА ПІЛЬГИ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ
(учасників бойових дій, учасників війни та інвалідів війни)
№

Соціальні гарантії та
пільги відповідно до
визначеного статусу
ветерана війни
(учасника АТО)

Учасник
бойових
дій

Учасник
війни

Інвалід
війни

Основні нормативно-правові акти, роз’яснення,
що регулюють порядок реалізації соціальної гарантії та
пільги1

Важливі примітки

Отримання ліків
безоплатно можливе
лише при наявності
рецепту лікаря та лише в
аптечному пункті, який
прикріплений до
лікувального закладу, де
обслуговується ветеран
війни.
Безоплатно можуть бути
надані лише ті ліки, які
визначено в Переліку
№ 1071
-

1. Пільги в медичній сфері
1.1

Безплатне одержання ліків,
лікарських засобів,
імунобіологічних препаратів
та виробів медичного
призначення за рецептами
лікарів

+

+

+

Закон України від 22.10.1993 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» (далі - Закон № 3551-XII)
Постанова Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від
17.08.1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та
пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними
категоріями захворювань»
Перелік лікарських засобів вітчизняного та іноземного
виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи
охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з
державного та місцевих бюджетів, затверджений постановою
КМУ від 05.09.1996 р. № 1071 (далі – Перелік № 1071)

1.2

Першочергове безплатне
зубопротезування
(за винятком протезування з
дорогоцінних металів)
Безплатне забезпечення
протезами і протезноортопедичними виробами

+

+

+

Закон № 3551-XII

+

+

+

Закон № 3551-XII
Порядок протезування та ортезування виробами підвищеної
функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в
Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в
антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення
(здійсненні заходів, пов'язаних з попередженням, виявленням і

1.3

1

Перелік нормативно правових актів, що регулюють порядок реалізації соціальної гарантії та пільги, не є вичерпним

1

-

1.4

Безплатне
забезпечення
технічними
та
іншими
засобами реабілітації

+

+

+

1.5

Щорічне медичне
обстеження і
диспансеризація із
залученням необхідних
спеціалістів
Першочергове
обслуговування в лікувальнопрофілактичних закладах,
аптеках та першочергова
госпіталізація
Користування при виході на
пенсію (незалежно від часу
виходу на пенсію) чи зміні
місця роботи поліклініками
та госпіталями, до яких вони
були прикріплені за
попереднім місцем роботи

+

+

+

припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні
можливості кінцівки або кінцівок, затвердженим постановою
КМУ від 01.10.2014 р. № 518
Порядок забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій
населення, затвердженим постановою КМУ від 05.04.2012 р.
№ 321
Закон № 3551-XII

+

+

+

Закон № 3551-XII

-

+

+

+

Закон № 3551-XII

-

Учасники бойових дій
повинні проходити
реабілітацію в
обов'язковому порядку.
Порядок здійснення
реабілітації, а також
механізм відшкодування
проїзду КМУ не
визначений
-

1.6

1.7

-

-

2. Пільги в сфері соціального захисту
2.1

Проходження безоплатної
психологічної, медикопсихологічної реабілітації у
відповідних центрах з
відшкодуванням вартості
проїзду до цих центрів і
назад

+

+

+

Закон України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей»
Порядок використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації
постраждалих учасників антитерористичної операції,
затверджений постановою КМУ від 31.03.2015 р. № 221

2.2

Позачергове влаштування до
закладів соціального захисту
населення та
спеціалізованого будинку для
ветеранів війни та праці

+

+

+

Закон № 3551-XII
Постанова КМУ «Про порядок надання пільг, передбачених
Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» від 16.02.1994 р. № 94 (далі – Постанова №
94)
Порядок утворення спеціалізованого будинку для ветеранів війни
2

та праці, громадян похилого віку та інвалідів і надання житлових
приміщень у такому будинку затверджений постановою КМУ від
31.01.2007 р. № 76
Закон № 3551-XII
Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання
структурними підрозділами територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг), затверджений
постановою КМУ від 29.12.2009 р. № 1417
Постанова № 94

Обслуговування службами
соціального захисту
населення вдома та
відшкодування витрат,
пов'язаних з доглядом за
ветераном війни у разі
неможливості здійснити
обслуговування вдома
Право на позачергове
забезпечення продовольчими
товарами поліпшеного
асортименту та
промисловими товарами
підвищеного попиту

+

+

+

-

-

+

Закон № 3551-XII
Постанова № 94

2.5

Безоплатне поховання і
ритуальне обслуговування

+

-

+

2.6

Звільнення від нарахування
відсотків за користування
кредитом з моменту призову
під час мобілізації і до
закінчення особливого
періоду

+

+

+

Закон України «Про поховання і похоронну справу»
Порядок проведення безоплатного поховання померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів
війни, затверджений постановою КМУ від 28.10.2004 р.№ 1445
Нормативно-правові акти місцевих органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування (наприклад, Порядок фінансування
витрат на поховання або відшкодування витрат та здійснене
поховання учасників бойових дій та інвалідів війни, затвердженим
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 17 березня 2016 року
N 157)
Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
Додатково до нормативно-правових актів:
Лист НБУ від 02.09.2014 р. № 18-112/48620
Лист Міністерства оборони України від 21.08.2014 р. №
322/2/7142
3

2.3

2.4

-

Відповідно до
Постанови № 94 для
продажу ветеранам війни
продовольчих і
промислових товарів
створюються спеціальні
салони-магазини, секції,
відділи та інші види
пільгового торговельного
обслуговування.
Проте, станом на 1
серпня 2016 року, такі
установи не створені.
-

3. Пільги в сфері санаторно-курортного лікування та відпочинку
3.1

Безоплатне
забезпечення
санаторно-курортним
лікуванням

+

-

+

3.2

Одержання компенсації
вартості самостійного
санаторно-курортного
лікування

+

+

+

3.3

Здійснення оздоровлення та
відпочинку дітей за рахунок
коштів державного та
місцевих бюджетів, коштів
підприємств, установ та
організацій, професійних
спілок і фондів, добровільних
внесків юридичних та
фізичних осіб, інших джерел

+

-

-

Закон № 3551-XII
Порядок використання коштів, передбачених у державному
бюджеті на забезпечення постраждалих учасників
антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням,
затверджений постановою КМУ від 31.03.2015 р. № 200
Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками до
санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів
війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та
деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затверджений
постановою КМУ від 27.04.2011 р. № 446
Закон № 3551-XII
Порядок виплати грошової компенсації вартості санаторнокурортного лікування деяким категоріям громадян, затверджений
постановою КМУ від 17.06.2004 р. № 785
Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.03.2015 р.
№ 279 «Про встановлення середньої вартості санаторно-курортної
путівки для виплати грошової компенсації замість санаторнокурортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного
лікування»

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»
Порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку за рахунок коштів державного бюджету, затверджений
постановою КМУ від 17.07.2009 р. № 734
Нормативно-правові акти місцевих органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування

4

-

Розмір компенсації
залежить від середньої
вартості санаторнокурортної путівки і
станом на серпень 2016 р.
становить 400 грн.
Інваліди війни мають
право також на виплату
компенсації за
неотримане санітарнокурортне лікування.
Компенсація
виплачується через 2
роки з моменту звернення
за умови не використання
ветераном війни права на
безоплатне санаторнокурортне лікування за цей
час.
Особливості направлення
дітей ветеранів війни на
відпочинок за рахунок
коштів підприємств,
установ та організацій,
професійних спілок і
фондів, добровільних
внесків юридичних та
фізичних осіб, інших
джерел може

встановлюватись
внутрішніми локальними
актами.
Оздоровлення дітей
можливо виключно по
досягненню ними 4річного віку
4. Пільги в житлово-комунальній сфері
4.1

4.2

4.3

Знижка плати за
користування житлом
(квартирна плата) в межах
норм, передбачених чинним
законодавством

Знижка плати за
користування комунальними
послугами (газом,
електроенергією та іншими
послугами) та скрапленим
балонним газом для
побутових потреб в межах
середніх норм споживання

Знижка вартості палива, в
тому числі рідкого, в межах
норм, встановлених для
продажу населенню, для осіб,
які проживають у будинках,

+

+

+

75%

50%

100%

+

+

+

75%

50%

100%

+

+

+

75%

50%

100%

Закон № 3551-XII
Постанова № 94

Закон № 3551-XII
Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання
холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені
постановою КМУ від 21.07.2005 р. № 630
Правила користування електричною енергією для населення,
затверджені постановою КМУ від 26.07.1999 р. № 1357
Правила надання населенню послуг з газопостачання, затверджені
постановою КМУ від 09.12.1999 р. № 2246
Постанова КМУ від 06.08.2014 р. № 409 «Про встановлення
державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального
обслуговування»

Закон № 3551-XII
Порядок надання пільг на придбання твердого палива і
скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам, затверджений постановою КМУ від
31.01.2007 р. № 77
5

Площа житла, на яку
надається знижка, при
розрахунках становить 21
кв. метр загальної площі
житла на кожну особу,
яка постійно проживає у
житловому приміщенні
(будинку) і має право на
знижку плати, та
додатково 10,5 кв. метра
на сім'ю
На учасників війни
розповсюджується дія
Порядку надання пільг
окремим категоріям
громадян з урахуванням
середньомісячного
сукупного доходу сім'ї,
затвердженого
постановою КМУ від 4
червня 2015 р. N 389,
відповідно до якого право
на отримання пільг з
оплати послуг залежить
від середньомісячного
сукупного доходу сім'ї
учасників війни
-

4.4

4.5

що не мають центрального
опалення
Позачергове користування
всіма послугами зв'язку та
позачергове встановлення на
пільгових умовах квартирних
телефонів
Першочергове
обслуговування
підприємствами, установами
та організаціями служби
побуту, громадського
харчування, житловокомунального господарства,
міжміського транспорту

+

+

+

Закон № 3551-XII
Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг,
затверджені постановою КМУ від 11.04.2012 р. № 295

+

+

+

Закон № 3551-XII

+

Закон № 3551-XII
Житловий кодекс УРСР
Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових
умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР,
затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від
11.12.1984 р. № 470
Порядок ведення Єдиного державного реєстру громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, затверджений
постановою КМУ від 11.03.2011 р. № 238
Нормативно-правові акти місцевих органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування (наприклад, Розпорядження
Херсонської обласної державної адміністрації «Про будівництво в
області доступного житла та розроблення програм будівництва
доступного житла в частині забезпечення ним сімей учасників
антитерористичної операції» від 21.06.2016 р. № 446)

Абонементна плата за
користування телефоном
встановлюється у розмірі
50 процентів від
затверджених тарифів
-

5. Пільги в сфері забезпечення житлом та землею
5.1

Першочергове забезпечення
жилою площею осіб, які
потребують поліпшення
житлових умов

+

+

6

Обов’язковою умовою
для забезпечення
житловою площею є
перебування особи на
квартирному обліку.
Учасники бойових дій,
інваліди війни, які
потребують поліпшення
житлових умов,
забезпечуються жилою
площею, у тому числі за
рахунок жилої площі, що
передається
міністерствами, іншими
центральними органами
виконавчої влади,
підприємствами,
установами та
організаціями у
розпорядження місцевих
рад та державних
адміністрацій протягом
двох років з дня взяття на
квартирний облік.

5.2

Першочергове відведення
земельних ділянок для
індивідуального житлового
будівництва, садівництва і
городництва

+

+

+

5.2

Першочерговий капітальний
ремонт жилих будинків і
квартир

-

-

+

5.3

Першочерговий поточний
ремонт жилих будинків і
квартир
Одержання позики на
будівництво, реконструкцію
або капітальний ремонт
жилих будинків і подвірних
будівель, приєднання їх до
інженерних мереж,
комунікацій, а також позики
на будівництво або
придбання дачних будинків і
благоустрій садових ділянок
з погашенням її протягом 10
років починаючи з п'ятого
року після закінчення
будівництва
Першочергове право на
вступ до житловобудівельних (житлових)
кооперативів

+

+

+

+

+

+

Закон № 3551-XII
Порядок кредитування будівництва та придбання житла для
військовослужбовців Збройних Сил та інших військових
формувань, затверджений Постановою КМУ від 28.01.2004 р.
№ 88 (даної - Порядок № 88)
Положення про порядок надання пільгових довготермінових
кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затверджений
постановою КМУ від 29.05.2001 р. № 584 (далі - Положення №
584)

+

+

+

Закон № 3551-XII
Закон України «Про кооперацію»
Примірний статут житлово-будівельного кооперативу (ЖБК),
затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985 р.
№ 186
Правила обліку громадян, які бажають вступити до житловобудівельного кооперативу, затверджені постановою Ради
Міністрів УРСР і Укрпрофради від 05.06.1985 р. № 228

-

+

-

+

Закон № 3551-XII
Закон України «Про автомобільний транспорт»
Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти
залізничним транспортом України, затверджені
7

Право поширюється
також на особу, яка
супроводжує інваліда I
групи

5.4

5.5

Закон № 3551-XII
Земельний кодекс України
Розпорядження КМУ від 19.08.2015 р. № 898-р «Питання
забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей
загиблих учасників антитерористичної операції земельними
ділянками»
Закон № 3551-XII
Порядок проведення безоплатного капітального ремонту власних
житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу,
затверджений постановою КМУ від 20.05.2009 р. № 565
Закон № 3551-XII

-

-

Порядок реалізації пільги
станом на серпень 2016 р.
не визначений
Порядок реалізації пільги
станом на серпень 2016 р.
переліку не визначений.
Учасникам АТО
надаються пільгові умови
сплати відсотків під час
перебування в зоні
проведення АТО у
випадку кредитування
відповідно до Порядку №
88 та Положення № 584

6. Пільги в транспортній сфері
6.1

Безплатний проїзд усіма
видами міського
пасажирського транспорту,
автомобільним транспортом

6.2

загального користування в
сільській місцевості, а також
залізничним і водним
транспортом приміського
сполучення та автобусами
приміських і міжміських
маршрутів, у тому числі
внутрірайонних, внутрі- та
міжобласних незалежно від
відстані та місця проживання
Безплатний проїзд один раз
на два роки (туди і назад)
залізничним, водним,
повітряним або міжміським
автомобільним транспортом,
незалежно від наявності
залізничного сполучення

Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України 27.12.2006 р.
№ 1196 (далі – Правила № 1196)
Правила надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту, затверджені постановою КМУ від 18.02.1997 р. № 176

+

-

+

Закон № 3551-XII
Правила № 1196
Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків
ветеранів війни, затверджене постановою КМУ від 12.05.1994 р.
№ 302

Закон № 3551-XII
Закон України «Про кооперацію»
Примірний статут кооперативу по будівництву та експлуатації
колективних гаражів - стоянок для автомобілів і мотоциклів, що
належать громадянам на праві особистої власності, затверджений
постановою Ради Міністрів Української РСР від 16.10.1962 р.
Закон № 3551-XII
Правила зберігання транспортних засобів на автостоянках,
затверджені постановою КМУ від 22.01.1996 р. № 115
Порядок надання пільг інвалідам, членам їх сімей, законним
представникам інвалідів (дітей-інвалідів), підприємствам,
установам, організаціям громадських організацій інвалідів та
сфери соціального захисту населення на безоплатне паркування і
зберігання транспортних засобів, затверджений постановою КМУ
від 25.05.2011 р. № 585
Закон № 3551-XII
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні»
Порядок надання інвалідам дозволів на встановлення тимчасових
збірно-розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової
забудови в м. Києві, затверджений рішенням Київської міської
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6.3

Першочергове право на вступ
до кооперативів по
будівництву та експлуатації
колективних гаражів

+

+

+

6.4

Право на пільгове
користування стоянками для
транспортних засобів та їх
технічне обслуговування

+

+

+

6.5

Право на спорудження
гаражів, стоянок для
транспортних засобів
поблизу будинків

-

-

+

Пільга для інвалідів війни
відрізняється залежно від
групи інвалідності.
Для учасників бойових
дій також передбачено
можливість проїзду один
раз на рік (туди і назад)
вказаними видами
транспорту з 50процентною знижкою як
альтернатива даній пільзі

Інваліди війни, які
отримали ураження
опорно-рухового апарату,
також мають право на
безоплатне паркування та
зберігання транспортних
засобів
Пільга розповсюджується
лише на інвалідів війни,
які мають медичні
показання на
забезпечення
транспортом

6.6

6.7

Звільнення від орендної
плати за нежилі приміщення,
що орендуються інвалідами
війни під гаражі для
спеціальних засобів
пересування (автомобілів,
мотоколясок, велоколясок
тощо) та безплатне надання
для цих засобів гаражівстоянок незалежно від їх
форми власності
Позачергове безоплатне
забезпечення автомобілем на
термін експлуатації до десяти
років, виплата компенсації на
бензин (пальне), ремонт,
технічне обслуговування
автомобілів або на
транспортне обслуговування

ради 05.04.2012 р. № 404/7741
Закон № 3551-XII
Нормативно-правові акти місцевих органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, зокрема: Положення про оренду майна
територіальної громади міста Києва, затверджене Рішенням
Київської міської ради від 22.09.2011 р. №34/6250

-

-

+

-

-

-

+

Закон № 3551-XII
Порядок забезпечення інвалідів автомобілями, затверджений
постановою КМУ від 19.07.2006 р. № 999
Порядок виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і
технічне обслуговування автомобілів та на транспортне
обслуговування, затверджений постановою КМУ від 14.02.2007 р.
№ 228

7. Пільги в освітній сфері
7.1

Право на позаконкурсний
вступ до вищих навчальних
закладів та переважне право
на вступ до професійнотехнічних
навчальних
закладів і на курси для
одержання
відповідних
професій

+

-

-

Закон № 3551-XII
Закон України «Про професійно-технічну освіту»
Закон України «Про охорону дитинства»
Закон України «Про вищу освіту»

7.2

Право на надання в
першочерговому порядку
місць
для
дітей
у
загальноосвітніх
та
дошкільних
навчальних
закладах
і
дитячих
оздоровчих
таборах
незалежно
від
форм
власності
Право
на
безоплатне

+

+

+

Закон України «Про соціальний
військовослужбовців та членів їх сімей»

+

+

+

Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у
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7.3

і

правовий

Пільга розповсюджується
лише
на
учасників
бойових дій на території
інших держав

захист Пільга
надається
за
місцем
проживання
ветерана війни за умови
його перебування на
військовій службі на
момент подання заявки

харчування
дитини
закладах освіти

в

державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних
закладах, затверджений Наказом Міністерства освіти і науки
України від 21.11.2002 № 667
Закон України «Про охорону дитинства»
Нормативно-правові акти місцевих органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування (наприклад, Розпорядження Київської
міської державної адміністрації «Про організацію у 2016 р.
харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах м.
Києва, заснованих на комунальній власності територіальної
громади міста Києва» від 05.02.2016 р. № 59)

8. Гарантії в трудовій сфері
8.1

Право на збереження під час
перебування в зоні
проведення АТО, місця
роботи, посади і середнього
заробітку на підприємстві, в
установі, організації,
фермерському господарстві,
сільськогосподарському
виробничому кооперативі
незалежно від
підпорядкування та форми
власності і у фізичних осіб підприємців, в яких вони
працювали на час призову.

+

+

+

8.2

Виплата допомоги по
тимчасовій непрацездатності
в розмірі 100 процентів
середньої заробітної плати
незалежно від стажу роботи

+

+

+

8.3

Використання чергової
щорічної відпустки у
зручний для них час, а також

+

+

+

Кодекс законів про працю України
Закон України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей»
Порядок виплати компенсації підприємствам, установам,
організаціям у межах середнього заробітку працівників,
призваних на строкову військову службу, військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих
на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення
про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а
також працівникам, які були призвані на військову службу під час
мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з
військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але
продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на
військову службу за контрактом, затверджений постановою КМУ
від 04.03.2015 р. № 105
Закон № 3551-XII
Закон України «Про загальнообов’язкове державне страхування»
Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового
забезпечення)
для
розрахунку
виплат
за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням,
затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
Порядок оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності
внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним
випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця,
затверджений постановою КМУ від 26.06.2015 р. № 440
Закон № 3551-XII
Кодекс законів про працю України
Закон України «Про відпустки»
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

одержання додаткової
відпустки із збереженням
заробітної плати строком 14
календарних днів на рік
Переважне право на
залишення на роботі при
скороченні чисельності чи
штату працівників у зв'язку із
змінами в організації
виробництва і праці та на
працевлаштування у разі
ліквідації підприємства,
установи, організації
Виплата працюючим особам
допомоги по тимчасовій
непрацездатності до 4 місяців
підряд або до 5 місяців
протягом календарного року
Виплата працюючим особам
допомоги по державному
соціальному страхуванню за
весь період перебування в
санаторії з урахуванням
проїзду туди і назад у разі,
коли для лікування не
вистачає щорічної і
додаткової відпусток
Позачергове
працевлаштування за
спеціальністю відповідно до
підготовки та висновків
медико-соціальної
експертизи
Виплата особам, у яких
щомісячний розмір
пенсійних виплат (з
урахуванням надбавок,
підвищень, додаткових
пенсій, цільової грошової
допомоги, сум індексації та

Закон України «Про соціальний
військовослужбовців та членів їх сімей»

і

правовий

захист

+

-

+

Закон № 3551-XII
Кодекс законів про працю України

-

-

-

+

Закон № 3551-XII
Закон України «Про загальнообов`язкове державне страхування»

+

+

+

Закон № 3551-XII
Закон України «Про загальнообов`язкове державне страхування»

Закон України «Про
загальнообов’язкове
державне страхування»
не встановлює обмежень
строків виплати допомоги
по тимчасовій
непрацездатності
-

-

-

+

Закон № 3551-XII
Кодекс законів про працю України

-

+

-

+

Закон № 3551-XII
Постанова КМУ «Про встановлення щомісячної державної
адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам
бойових дій» від 28.07.2010 р. № 656

-
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8.9

інших доплат до пенсій,
встановлених
законодавством, крім пенсій
за особливі заслуги перед
Україною) не досягає
встановленого мінімуму,
щомісячної державної
адресної допомоги до пенсії
у сумі, що не вистачає до
зазначених розмірів
Право на призначення
дострокової пенсії за віком
після досягнення чоловіками
55 років, жінками - 50 років
та за наявності страхового
стажу не менше 25 років для
чоловіків і не менше 20 років
для жінок

+

-

+

Закон № 3551-XII
Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування»

-

9. Пільги в податковій сфері
9.1

Звільнення від
оподаткування суми пенсій
(включаючи суму їх
індексації, нараховану
відповідно до закону) або
щомісячного довічного
грошового утримання,
отримуваних платником
податку з Пенсійного фонду
України чи бюджету згідно із
законом

+

-

+

Закон № 3551-XII
Податковий кодекс України

9.2

Звільнення
від
сплати
туристичного збору
Звільнення
від
сплати
податку на землю
Звільнення
від
оподаткування благодійної
допомоги
Звільнення
від

+

+

+

Податковий кодекс України

Пільга застосовується у
випадку, якщо розмір
суми пенсій або
щомісячного довічного
грошового утримання
перевищує десять
розмірів прожиткового
мінімуму для осіб, які
втратили працездатність
(у розрахунку на місяць),
встановленого на 1 січня
звітного податкового
року
-

+

+

+

Податковий кодекс України

-

+

-

-

-

+

+

+

Податковий кодекс України
Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні
організації»
Податковий кодекс України
12

9.3
9.4

9.5

-

9.6

оподаткування
військовим
збором доходів у вигляді
грошового забезпечення на
період безпосередньої участі
в антитерористичній операції
Звільнення від
обов'язкового страхування
цивільно-правової
відповідальності на території
України

+

-

+

Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової Для учасників війни
відповідальності власників наземних транспортних засобів»
розмір страхового
платежу за одним
внутрішнім договором
страхування
зменшується на 50 %,
якщо транспортний засіб
має робочий об'єм
двигуна до 2500
сантиметрів
кубічних включно та
належить цьому
громадянину на праві
власності

Авторський колектив:
М.А. Островська, голова Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та переселенцям при Національній
асоціації адвокатів України, голова Громадської організації «Волонтерська правова допомога «МОСТ», керуючий партнер, адвокат Адвокатського об’єднання
«Адвокатська компанія «Партнери»;
Л.А. Островська, заступник голови Громадської організації «Волонтерська правова допомога «МОСТ», кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного
процесу Національного університету "Одеська юридична академія", адвокат;
Н.М. Фещик, член Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та переселенцям при Національній асоціації
адвокатів України, член Громадської організації «Волонтерська правова допомога «МОСТ», адвокат Адвокатського об'єднання "Адвокатська компанія
"Партнери";
С.І. Болюбаш, юрист, що бере участь в діяльності Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та переселенцям
при Національній асоціації адвокатів України, член Громадської організації «Волонтерська правова допомога «МОСТ», юрист Адвокатського об'єднання
"Адвокатська компанія "Партнери".
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Додаток 8
Скинемось по половині: як взяти участь у держпрограмі придбання житла
Станіслав Івасик
юрист, експерт "Юридичної сотні"
10 квітня набрав чинності закон № 1954-VIII (реєстраційний номер 4550),
який запроваджує програму державної допомоги на придбання (побудову)
житла для учасників АТО і переселенців.
Законом прописаний принцип 50 на 50 – учасник програми сплачує
половину вартості нерухомого майна, а іншу частину бере на себе держава.
Законопроект мав широку підтримку серед військовослужбовців. Багато
ветеранів війни вбачали у ньому чи не єдине вирішення житлової проблеми.
То яким же чином можна взяти участь у програмі співфінансування житла? І
які при цьому можуть виникнути ризики?
ПІДГОТУЙТЕ ДОКУМЕНТИ
Запроваджений механізм 50/50 не є новою державною житловою
програмою.
Закон № 1954-VIII вніс зміни до статті 4 чинного закону "Про запобігання
впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового
будівництва", якою передбачено можливість для всіх громадян України взяти
участь у програмі за принципом 70% вартості житла вносить учасник програми,
30% – держава.
Таким чином, у межах цієї програми для учасників АТО і внутрішньо
переміщених осіб закон № 1954-VIII передбачив більш сприятливі (пільгові)
умови у порівнянні з іншими громадянами.
Тому процедура участі у програмі 50/50 є такою ж як і для 70/30, що
визначена у постанові Кабміну від 11 лютого 2009 року.
По-перше, для участі у програмі необхідно перебувати на обліку громадян,
що потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік), про що отримати
довідку про перебування на такому обліку у виконавчому комітеті населеного
пункту за місцем проживання.
По-друге, у цьому ж виконкомі потрібно взяти довідку про право брати
участь в програмі доступного житла.

Із отриманням цього документу можуть виникнути проблеми, адже жоден
нормативно-правовий акт не встановлює підстави надання чи відмови у його
видачі.
Пункт 8 вище наведеної постанови Кабміну вказує, що органи, які ведуть
квартирний облік, самостійно визначають, чи має громадянин право на доступне
житло, при цьому жодних критеріїв щодо визнання громадянина таким, що має
відповідне право, не наводиться.
У той же час, абзац другий частини другої статті 4 закону "Про запобігання
впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового
будівництва" чітко передбачає, що право на отримання державної підтримки
надається громадянам, які потребують поліпшення житлових умов відповідно
до законодавства. Тобто тим, які перебувають на квартирному обліку.
З огляду на це, питання, чому постанова Кабміну вимагає від потенційного
учасника програми не передбачений законом документ, залишається відкритим.
По-третє,

учасниками

програми

можуть

стати

тільки

особи

середньомісячний грошовий дохід яких разом з членами їхніх сімей з розрахунку
на одну особу не перевищує п'ятикратий розмір середньомісячної заробітної
плати у відповідному регіоні, розрахованого згідно з даними Держстату.
Наприклад, для Києва ця сума становить – 11 094 грн (станом на грудень
2016 року).
До середньомісячного грошового доходу входять всі види виплат, які
отримує особа, – заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога,
стипендія тощо.
Документами, що підтверджують грошовий дохід, є довідка з місця роботи
щодо розміру зарплати за останні 6 місяців, довідка територіального органу
Пенсійного фонду України про розмір пенсійних виплат за останні 6 місяців.
Необхідність підтвердження середнього доходу також викликає питання,
оскільки знову-таки – закон на відміну від постанови Кабміну не встановлює такої
вимоги.
Крім цих трьох документів потрібно також зібрати:
– довідку про склад сім’ї;
– копії паспортів дорослих членів сім’ї;
– копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера;

– копія свідоцтва про шлюб (у разі його укладання);
– копія свідоцтва про народження дітей (у разі їх наявності);
– довідки з місця роботи про займану посаду із зазначенням терміну роботи
на посаді (для працюючих членів сім’ї).
Всі ці документи разом із заявою на участь у програмі подаються до
регіонального управління Держфонду сприяння молодіжному житловому
будівництву (далі – Фонд молодіжного будівництва).
ОБИРАЄМО НОВЕ ЖИТЛО
Після збору документів можна перейти до більш приємного етапу – вибір
власного помешкання. Втім і цей процес має свої нюанси.
Справа у тому, що державна грошова допомога надається тільки у межах
чітко визначених квадратних метрів – 21 кв. метр загальної площі житла на одну
особу та додатково 10,5 кв. метра на всю сім'ю. Тобто для сім’ї із трьох осіб
держава профінансує житлову площу, що не перевищує 73,5 кв. метрів.
Крім того, вартість таких квадратних метрів не повинна перевищувати
граничну вартість 1 кв. метра загальної площі житла, встановленого постановою
Кабміну від 29 лютого 2012 року.
Наприклад, для Києва ця сума 7 990 грн., а для Київської області – 6 435 грн.
Очевидно, що закріплена вартість житла не відповідає ринковій ціні.
Звичайно, ніхто не забороняє придбати житло за вищу вартість і більшу площу
від тої, що встановлена постановою Кабміну. Однак у цьому разі державна
підтримка буде розраховуватись тільки в межах норм, закріплених урядом.
Наприклад, якщо сім’я із трьох осіб планує купити у Києві квартиру площею
73,5 кв. метрів вартістю 1 млн грн, то державна підтримки буде розраховуватись
на суму тільки 587 265 грн. При цьому, держава оплачує всього 50%. Тобто у
нашому прикладі – 293 632,5 грн. Таким чином, сім’я має самостійно заплатити
706 367,5 грн., що фактично становить 70% вартості квартири.
Не вільний учасник програми і у виборі забудовника. Державна допомога
може бути спрямована тільки на об’єкти житлового будівництва, перелік яких
затверджує міжвідомча комісія, склад якої визначає Мінрегіонбуд.
На сам кінець, потрібно укласти договір із Фондом молодіжного
будівництва про участь у програмі 50/50 і внести свою частину коштів на рахунок
у банку.

Знову ж таки, учасник програми може обрати фінансову установу тільки з
визначеного переліку банків, які є партнерами Фонду.
ФІНАНСОВА СТОРОНА ПИТАННЯ
Крім вище описаних обмежень у виборі житла існує більш суттєвий недолік
– відсутність фінансування із держбюджету зазначеної програми.
Починаючи із 2010 року кошти, що виділяються за бюджетною програмою
"Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла",
за рахунок якої і реалізується державна програма компенсації частини вартості
придбаного житла, постійно зменшувались, а наприкінці березня фінансування
відповідної програми взагалі припинилось.
Як наслідок, за даними Фонду молодіжного будівництва у 2014 році
державну допомогу отримали останні 144 сім’ї і з того часу державна
компенсація не виплачувалась новим учасникам програми.
Не передбачені бюджетні кошти і на цей рік – закон № 1954-VIII не
передбачає перерозподіл бюджетних коштів.
Поки не відомо, чи будуть закладені необхідні кошти у бюджеті на 2018 рік,
оскільки Державна цільова програма, на підставі якої реалізовувалась ця та інші
державні програми будівництва доступного житла, закінчує термін свої дії у 2017
році.
50/50 БУТИ!
Констатувати вище описані недоліки програми часткової компенсації
доступного житла доволі прикро, адже така програма справді потрібна і має
великий потенціал вирішити житлові проблеми учасників АТО та вимушених
переселенців.
За даними Київської та обласних державних адміністрацій, у черзі на
отримання житла перебувають 31 тисяча ветеранів АТО і 40 тисяч діючих
військовослужбовців, але у 2016 році тільки 1300 осіб були забезпечені власним
помешканням.
Такими темпами потреба всіх учасників АТО у власному житлі буде покрита
не менше ніж через 50 років.
У

цьому

контексті

механізм

відшкодування

вартості

придбаного

(побудованого) помешкання 50/50 зміг би зрушити житлову дилему із мертвої

точки, адже на оплату тільки частини вартості житла необхідно значно менше
фінансових ресурсів.
На жаль, прийняття лише одного закону № 1954-VIII не достатньо.
Потрібно закласти відповідні кошти для існування програми, привести підзаконні
акти Кабміну у відповідність із законом та ринковими реаліями, усунувши
необхідність подавати документи, не передбачені законодавством, та піднявши
граничну вартість 1 кв. метра.
Критично необхідно відмовитись від практики встановлення обмеженого
кола житлових об’єктів, які можуть бути профінансовані за кошти держав,
оскільки такий механізм призводить до потенційних корупційних ризиків,
необґрунтовано обмежує право громадянина на вільний вибір помешкання і
ставить учасників будівельного ринку в нерівні умови конкуренції.
Звичайно, попередній відбір забудовників дозволяє усунути від участі у
державній програмі недобросовісних забудовників, проте учасники програми
здатні самостійно оцінити ризики вкладу власних інвестицій, а боротись із
шахрайством у сфері будівництва набагато ефективніше через вдосконалення
роботи правоохоронних органів та Державної архітектурно-будівельна інспекції
України, яка видає ліцензію на будівництво і повинна слідкувати за дотриманням
ліцензійних умов.
Без проведення вище описаних змін і без закладення у держбюджет
необхідних фінансових ресурсів закон № 1954-VIII буде ще однією невиконаною
обіцянкою держави перед ветеранами війни на Сході України та ВПО.
Станіслав Івасик, юрист-аналітик ГО "Юридична Сотня"
http://life.pravda.com.ua/columns/2017/04/10/223621/

Додаток 9
50% квартири від держави: як саме екс-жителі окупованих територій та
бійці АТО можуть купити житло
Станіслав Івасик
юрист, експерт "Юридичної сотні"
Учасник програми сплачує 50% вартості нерухомого майна, а іншу частину
бере на себе держава.
Такою є, запроваджена законом №1954-VIII, програма держпідтримки
придбання власного житла для учасників російсько-української війни та
внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО).
Запуск програми очікували тисячі військовослужбовців, ветеранів і ВПО,
однак навіть після прийняття закону отримати державну підтримку було не
можливо – Кабінет Міністрів не вніс змін до своєї Постанови №140 від 11 лютого
2009 року, яка визначає порядок участі у програмі.
Втім, наприкінці вересня уряд все-таки прийняв необхідні правки,
відкривши можливість отримати грошову допомогу на придбання житла.
Зміни, внесені Кабміном, є однозначно суттєвими і значно спрощують
порядок отримання бюджетної підтримки, особливо для ВПО.
Учасник програми сплачує 50% вартості нерухомого майна, а іншу частину
бере на себе держава. Фото Patryk_Kosmider/Depositphotos
УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ
До внесення змін у Постанову №140 участь у державних житлових
програмах могли взяти тільки особи, які перебували на квартирному обліку, що
було нездоланною перепоною для внутрішньо переміщених осіб.
Труднощі полягають у тому, що для постановки на квартирний облік за
новим місцем проживання необхідно подати довідку про зняття з обліку за
попереднім місцем реєстрації.
Відповідно ВПО, які проживали на окупованій території, не можуть
отримати цей документ.
На щастя, після внесення правок ВПО вже не потрібно ставати на
квартирний

облік

–

достатньо

тільки

бути

зареєстрованим

інформаційній базі даних про ВПО та відповідати одній із таких вимог:

у

Єдиній

не мати власного житла (крім житла, яке знаходиться на окупованій
території) – ця вимога стосується і самого учасника програми, і членів його сім’ї;
мати у власності житло, площа якого не перевищує 13,65 кв. метра на одну
особу (наприклад, для сім’ї із трьох осіб ця площа 40,95 кв. метра).
Учасникам російсько-української війни, які не є ВПО, також достатньо або
стати на квартирний облік, або без постановки на квартирний облік, довести, що
вони не володіють житлом, чи таке житло має площу нижче 13,65 кв. метра на
одну особу.
Документом, який підтверджує відсутність житла чи його площу є
інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яку можна
отримати

через

веб-сайт

Кабінету

електронних

послуг

Мін’юсту

–

kap.minjust.gov.ua.
Водночас, не змінилась вимога до доходу потенційного отримувача
державної підтримки.
Учасниками програми можуть стати тільки особи середньомісячний
грошовий дохід яких разом з членами їхніх сімей з розрахунку на одну особу не
перевищує

п'ятикратий

розмір

середньомісячної

заробітної

плати

у

відповідному регіоні.
Середньомісячна заробітна плата у відповідному регіоні визначається
кожного місяця для кожної окремої області Державною службою статистики і
публікується на веб-сайті служби – ukrstat.gov.ua.
Наприклад, для Києва станом на серпень 2017 року середня зарплата
становить 11 073 грн.
До середньомісячного грошового доходу входять всі види виплат, які
отримує особа: заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога,
стипендія тощо.
Документами, що підтверджують грошовий дохід, є довідка з місця роботи
про розмір заробітної плати за останні 6 місяців, довідка територіального органу
Пенсійного фонду про розмір пенсійних виплат за останні 6 місяців тощо.
Іншими документами, які необхідно подати для участі у програмі 50/50 є:
довідка про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї;
копію свідоцтва про шлюб;
копія паспорту;
копія ідентифікаційного коду;

копія довідки про взяття на облік ВПО та копії відповідних довідок членів
сім’ї громадянина – тільки для ВПО;
довідка про перебування на квартирному обліку – тільки якщо ви
перебуваєте на квартирному обліку (ВПО не потрібно подавати цей документ
навіть, якщо вони перебувають на квартирному обліку);
акт технічного стану житла – тільки для ВПО, житло яких (що розташоване на
не окупованій території) зруйноване та не придатне для проживання.
Всі ці документи разом із заявою на участь у програмі подаються до
регіонального управління Держфонду сприяння молодіжному житловому
будівництву (далі – Фонд молодіжного будівництва).
НОВЕ СІМЕЙНЕ ГНІЗДЕЧКО
Також суттєво покращились правила обрання житла, 50% вартості якого
компенсує держава.
Раніше діяла норма, за якою вартість 1 кв. метра обраного помешкання не
повинна перевищувати граничну вартість 1 кв. метра загальної площі житла,
встановленого постановою Кабміну від 29 лютого 2012 року №193.
Ця постанова містила дуже низькі нормативи вартості (наприклад, для Києва
7 990 грн.), яких просто не існувало на ринку.
Відтепер гранична вартість 1 кв. метра встановлюється Мінрегіонбудом
щоквартально і коригується залежно від ринкових реалій.
При цьому за будь-яких умов для міст Києва, Дніпра, Львова, Одеси та
Харкова ця вартість збільшується в 1,75 рази, для міст – обласних центрів, а також
міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб – 1,5 рази, для міст
обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. – 1,25 рази.
Таким чином, згідно останніх підрахунків гранична вартість 1 кв. метра для
міста Києва становить 21 224 грн.
Разом з тим, не змінилась вимога до максимальної площі житла – державна
грошова допомога надається у розрахунку 21 кв. метр загальної площі житла на
одну особу та додатково 10,5 кв. метра на всю сім'ю.
Тобто для сім’ї із трьох осіб держава профінансує житлову площу, що не
перевищує 73,5 кв. метрів (21*3 + 10,5).
Якщо підсумувати, то у випадку, коли сім’я із трьох осіб бажає купити
квартиру площею 73,5 кв. метри та вартістю 21 224 грн за кв. метр (загальна

вартість квартири 1 559 964 грн), то розмір державної допомоги становитиме
779 982 грн.
Ніхто не забороняє купити помешкання з більшою квадратурою і вищою
ціною за кв. метр, але різницю вартості учасник програми буде зобов’язаний
покрити самостійно.
Наприклад, якщо та ж квартира на 73,5 кв. метри для сім’ї із трьох осіб буде
коштувати 2 млн грн, то держава все одно прокриє тільки 779 982 грн, а сім’ї
доведеться виплатити 1 220 018 грн.
На жаль, не змінилась норма, за якою учасник програми повинен обирати
квартири тільки у забудовників, перелік яких затверджує міжвідомча комісія,
склад якої визначає Мінрегіонбуд.
Хоча й Кабінет Міністрів визначив, що пріоритет надається об’єктам
будівництва з вищим ступенем готовності та вищим класом енергоефективності,
це не усуває всіх корупційних ризиків, які пов’язані із попереднім відбором
забудовників.
Також не зазнало змін правило, згідно з яким обслуговувати грошові
операції за програмою 50/50 може тільки банк, з яким Фонд молодіжного
будівництва уклав договір.
Отже, учасник програми залишається обмеженим у виборі забудовника і
банку.
ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Найбільшу

пересторогу

викликало

відсутність

коштів,

закладених

у

державний бюджет, на виконання програми забезпечення житлом 50/50.
Втім, на разі існує реальна перспектива, що такі кошти з’являться.
У проекті державного бюджету на 2018 рік Кабмін заклав більше 36 млн грн
на фінансову підтримку Фонду молодіжного будівництва.
Насправді, цих коштів не достатньо. За даними Київської та обласних
держадміністрацій, у черзі на отримання житла перебувають 37 тисяча ветеранів
російсько-української війни, для забезпечення житлових потреб яких за
підрахунками Державної служби ветеранів війни необхідно майже 22 млрд грн.
Очевидно, що ставка робиться на власні статутні кошти Фонду молодіжного
будівництва та на місцеві бюджеті, які готові надати додаткове фінансування
програмі 50/50.

Наприклад, Харківська ОДА, місто Харків, місто Луцьк та деякі інші населені
пункти ще у 2017 році запровадили власні програми 50/50.
ПЕРЕЇЖДЖАЄМО У ВЛАСНЕ ЖИТЛО?
Через півроку після прийняття закону № 1954-VIII стало можливо
скористатись державною програмою компенсації половини вартості житла.
Уряд суттєво спростив бюрократичну процедуру отримання державної
підтримки, особливо це стосується внутрішньо переміщених осіб, та привів
граничну вартість 1 кв. метра у відповідність до ринкових реалій.
У той же час, норми, які обмежують учасників програми у виборі
забудовника та обслуговуючого банку, все ж залишились без змін.
ЧИТАЙ ТАКОЖ:
Хто купить житло для сімей з Донбасу та Криму, які втратили дім?
100 000 квартир. Забезпечити житлом військових – подолати комуністичну
спадщину
План на мільйон. Як забезпечити переселенців житлом і допомогти
економіці
Нічиї, або Навіщо переселенцям китайські будиночки
МінТОТ розповідає про "табори біженців", відбраковуючи китайські
будиночки для переселенців
Фінансування, хоча й закладене на 2018 рік, але явно не достатньо, щоб
забезпечити потребу всіх потенційних учасників програми.
Вихід із цієї ситуації можливий шляхом збільшення фінансування житлових
програм.
Зробити це можна не тільки через урізання всіх витрат і пошук донорів, але
й через перерозподіл існуючих видатків.
Зокрема, проектом бюджету на 2018 рік передбачені кошти на придбання
житла для співробітників окремих відомств – Міноборони (120 млн грн), Служба
зовнішньої розвідки (10 млн), Державна прикордонна служба (200 млн грн),
Нацгвардії (200 млн грн), СБУ (120 млн грн).
Ці кошти значно перевищують витрати на урядові житлові програми для
ветеранів та ВПО.

У той же час житло, придбане відомствами, роздається за їхніми
внутрішніми розпорядженнями, які часто не є достатньо прозорими та
відкритими.
Більш доцільним є впровадження єдиного загальнодержавного реєстру
осіб, які потребують власного житла, черга в якому буде формуватися залежно
від реальних потреб та фінансових можливостей особи, а не залежно від місця її
роботи.
Станіслав Івасик, юрист-аналітик ГО "Юридична Сотня", спеціально для
УП.Життя
http://life.pravda.com.ua/columns/2017/10/18/227001/

Додаток 10
Як відпочити в санаторії за державний кошт?
Вікторія Лавренюк
юрист-аналітик ГО "Юридична Сотня"
Держава гарантує учасникам бойових дій та інвалідам війни право на
безоплатне санаторно-курортне лікування, яке закріплено у ст. 4 закону "Про
реабілітацію інвалідів в Україні"; ст. 12-16 закону "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"; п. 3 ст. 11 закону "Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей".
За даними Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО
(далі – Держслужба) станом на лютий 2017 року кількість осіб, що потребують
санаторно-курортного лікування – 15 588 учасників АТО.
А згідно Рекомендацій парламентських слухань, що відбулися 19 жовтня
2016 року в 2016 році путівки на санаторно-курортне лікування в санаторіях
Мінсоцу отримав 4181 учасник АТО (у 2015 році ця цифра становила 3 646 осіб),
в санаторіях Міноборони – 782 учасника АТО (у 2015 році – 2 179 осіб).
З тих, хто отримав путівки в санаторій доволі велика кількість осіб
залишалася незадоволеною послугами, про що активно повідомлялось у
соціальних мережах та ЗМІ.
Розповсюдженими були припущення щодо корупційних схем у сфері
санаторно-курортного забезпечення, оскільки органи соцзахисту самостійно
визначали, в який санаторій особа отримуватиме путівку, а клієнт лишався без
права вибору.
З метою покращення якості санаторно-курортних послуг та прискорення
процедури оформлення путівок Кабмін вніс зміни до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих
учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням.
Прийняті зміни дають можливість учаснику АТО самостійно обрати заклад
санаторно-курортного лікування залежно від власних вподобань та пріоритетів.
Прийняті зміни дають можливість учаснику АТО самостійно обрати заклад
санаторно-курортного лікування залежно від власних вподобань та пріоритетів
ЯК ОТРИМАТИ ПУТІВКУ?

Згідно постанови КМУ від 31 березня 2015 року № 200 для одержання
путівки особа повинна перебувати на обліку в органах соціального захисту
населення за зареєстрованим місцем проживання.
Щоб стати на облік необхідно подати заяву, медичну довідку лікувальної
установи за формою №070/о, копію посвідчення УБД або інваліда війни, копію
військового квитка (за наявності) та копію документа, що підтверджує
безпосереднє залучення особи до виконання завдань в районах проведення
АТО.
ЯК МОЖНА ОБРАТИ САНАТОРІЙ?
У березні 2017 року були затверджені зміни в системі забезпечення
санаторно-курортними путівками УБД та інвалідів війни.
Згідно Постанови КМУ №110 від 1 березня 2017 року (далі – постанова)
учасники АТО отримали право вибирати заклад санаторно-курортного лікування
самостійно.
Якщо обраний заклад відповідає вимогам, встановленим постановою та
готовий прийняти учасника АТО, то між органом соцзахисту, особою та
адміністрацією санаторію укладається тристоронній договір про отримання
путівки та надання лікування.
Дізнатися про санаторії, до яких надаються путівки можна звернувшись до
органів соцзахисту, де працівники зобов’язані ознайомити учасника АТО з
переліком санаторно-курортних закладів, можливостей лікування, умовами
проживання та харчування, вартістю путівки.
Після отримання необхідної інформації особа має 10 днів на те, щоб
визначитися з вибором санаторію.
В разі, якщо представники органу соцзахисту відмовляють в наданні
інформації про запропоновані санаторії, варто звернутися у письмовій формі до
Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО (далі – Держслужба).
Паралельно, можна також зателефонувати зі скаргою про на гарячу лінію
Держслужби за телефоном (044) 281-08-50, (044) 281-08-48.
Основною законною підставою для відмови може бути відсутність у закладі
санаторно-курортного лікування належних умов відповідно до діагнозу особи. В
такому випадку орган соцзахисту має запропонувати інший санаторій.
Гранична вартість путівки, на яку можуть розраховувати учасники АТО при
виборі санаторію визначається щороку Мінсоцполітики за погодженням з

Мінфіном. На сьогодні затвердженого наказу ще немає. За попередніми
розрахунками гранична вартість путівки для учасника АТО у 2017 році буде в
межах 6300 грн на одну особу.
ЯК
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В
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ПРОЙТИ

ЛІКУВАННЯ?
Згідно постанови для включення до переліку закладів, які можуть приймати
учасників бойових дій санаторно-курортний заклад повинен подати до органу
соцзахисту наступні документи:
– підтвердження про наявність ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної
категорії,
– гарантійний лист про згоду на лікування за відповідним профілем осіб (із
зазначенням дати заїзду щодо кожної особи) та про готовність до укладення
угоди,
– інформацію про умови проживання,
– інформацію про умови харчування,
– перелік процедур, що можуть надаватись особі під час санаторнокурортного лікування відповідно до медичних рекомендацій
– інформацію про вартість путівки.
Надання

путівки

учаснику

АТО

оформлюється

шляхом

укладання

тристороннього договору між органом соцзахисту, особою та адміністрацією
обраного санаторію. Органи соціального захисту населення та особи укладають
договір у трьох примірниках.
ПЕРЕБУВАННЯ В САНАТОРІЇ
Термін перебування в санаторії складає 18-21 день. У базову вартість
путівки, яку покриває держава, входить перелік послуг, визначений наказом
Мінсоцу.
На сьогодні відповідний наказ ще не затверджений.
В путівку має бути включене проживання, триразове харчування, лікувальнодіагностичні процедури. Перелік послуг може різнитися залежно від санаторію.
За бажанням особи, їй можуть бути надані додаткові послуги за умови
додаткової оплати послуг за рахунок власних коштів. Орієнтовний перелік
платних послуг − басейн, сауна, заняття в спортзалі тощо.

Після закінчення санаторно-курортного лікування, при виписці з санаторію
потрібно не забути отримати талон від путівки. Цей документ передається до
органу соцзахисту і є підтвердженням отримання послуг, що є необхідним для
проведення розрахунку з санаторієм.
ОПЛАТА ПУТІВКИ
Виконання постанови КМУ №110 забезпечується за рахунок коштів
державного бюджету.
Санаторно-курортне лікування учасників АТО здійснюється в межах
бюджетної програми "Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та
професійної адаптації учасників АТО та забезпечення постраждалих учасників
АТО санаторно-курортним лікуванням" (КПКВК 2505150).
Видатки з держбюджету у 2017 році за програмою становлять 107,6 млн
гривень, з них 22,4 млн безпосередньо ідуть на санаторно-курортне лікування (у
2016 році – 105,8 млн гривень, безпосередньо на санаторно-курортне лікування
– 22,4 млн; у 2015 році – 22,5 млн гривень).
Забезпечення путівками здійснюється в межах виділених коштів. Кошти
виділяються пропорційно до кількості осіб, що перебувають на обліку для
забезпечення санаторно-курортним лікуванням.
Тобто кошти на путівки перераховуються до органу соцзахисту відповідно
до потреби в забезпеченні путівками. Якщо черга на путівки в районі більша, то і
коштів орган соцзахисту отримає більше.
Для отримання коштів за путівку санаторно-курортний заклад, після
надання особам послуг лікування, подає органу соцзахисту акт наданих послуг та
документ щодо проведення розрахунків згідно з умовами договору.
У разі дострокового вибуття особи із санаторно-курортного закладу орган
соцзахисту здійснює відшкодування вартості лише використаної частини путівки.
Оплата путівок здійснюється органом соцзахисту шляхом безготівкового
перерахування

коштів

санаторно-курортному

закладу

за

надані

послуги

відповідно до укладеного договору.
Оскільки, оплата путівки проводиться лише після того, як особа пройшла
повний курс лікування, є можливість відмовитися від лікування в разі надання
неякісних послуг та обрати собі інший санаторій. Таке нововведення однозначно
є стимулом для санаторних закладів для покращення умов та надання послуг
належної якості.

Вікторія Лавренюк, юрист-аналітик ГО "Юридична Сотня"
https://life.pravda.com.ua/columns/2017/03/16/223146/

Додаток 11
Психологічна і медична реабілітація військовослужбовців: що нового в
законодавстві?
Вікторія Лавренюк
юрист-аналітик ГО «Юридична сотня»
Війна залишає слід на кожному, хто хоча б день брав участь у бойових діях.
Повертаючись додому, кожна людина може опинитися в ситуації, коли
потребуватиме додаткової медичної та психологічної допомоги. На сьогодні
Центральна військово-лікарська комісія вже видала понад 10 тисяч постанов, що
пов'язують поранення, контузію, каліцтво чи захворювання з участю в АТО. А в
Рекомендаціях за результатами парламентських слухань, що відбулися в жовтні
2016-го, було зазначено: близько 4000 учасників АТО мають статус інваліда
війни.
Враховуючи наведені дані, цілком імовірно, що навантаження на медикореабілітаційні заклади зростатиме, а характер звернень створить нові виклики
для української системи охорони здоров'я. Чи готова вітчизняна медицина на них
відповісти?
За три роки війни так і не було ухвалено законодавчих змін, які б
унормували порядок надання реабілітаційних послуг. З аналізу норм чинного
законодавства, зокрема Закону "Про реабілітацію інвалідів в Україні" №2961-IV
від 06.10. 2005 р., випливає, що система реабілітації спрямована лише на тих, хто
вже має інвалідність. І це парадокс, оскільки реабілітація насамперед потрібна
для того, щоб уникнути інвалідизації і запобігти погіршенню стану здоров'я.
Жодних спеціальних норм щодо реабілітації військовослужбовців, які брали
участь у бойових діях, чинним законодавством теж не передбачено. Протоколи зі
стандартизації медичної допомоги при посттравматичному стресовому розладі
(ПТСР), затверджені Наказом МОЗ "Про затвердження та впровадження медикотехнологічних

документів

зі

стандартизації

медичної

допомоги

при

посттравматичному стресовому розладі" №121 від 23.02.16 р., є єдиним
документом, який стосується реабілітації військовослужбовців. Однак протоколи
регулюють

вузькоспеціалізоване

питання

ПТСР

і

надання

допомоги

військовослужбовцям у закладах МОЗ. Порядку надання допомоги при інших
захворюваннях та розладах, з які можуть спіткати людину, що пройшла через
бойові дії, законодавством поки що не встановлено.
А тим часом зміни, внесені 2015 року до ст.11 Закону "Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", вимагають від
військовослужбовців обов'язкового проходження психологічної реабілітації
після повернення з районів бойових дій. Ухвалення зазначеної норми
супроводжувалося шквалом критики, оскільки вона прямо суперечить основам
законодавства України про охорону здоров'я, які містять пряму заборону
обов'язковості та примусового медичного чи психологічного втручання. А брак
бюджетного фінансування остаточно унеможливлює обов'язкове проходження
психологічної діагностики та реабілітації учасниками АТО.
Підзаконні акти
З початку 2015-го видано чимало законодавчих актів щодо різних форм
реабілітації учасників АТО. У кожному з них прописано, що має бути зроблено,
але в жодному не визначено, як.
Першим

підзаконним

актом,

що

покликаний

розв'язати

проблему

реабілітації, був Указ президента "Про додаткові заходи щодо соціального
захисту учасників АТО" №150/2015 від 18.03.2015 р. Зокрема, в ньому визначено
завдання Кабміну розглянути питання щодо збільшення штатної кількості
психологів у закладах охорони здоров'я, в яких здійснюється реабілітація
учасників АТО, і, в разі потреби, забезпечити збільшення відповідного
фінансування таких закладів.
Указом президента було поставлено завдання забезпечити залучення
фахівців з фізичної реабілітації до реабілітаційного процесу учасників АТО в
госпіталях для ветеранів війни та закладах охорони здоров'я, в яких здійснюється
реабілітація учасників АТО.
Крім того, згідно з указом Кабмін повинен був опрацювати питання щодо
створення регіональних центрів психологічної реабілітації і лікування, служб
соціально-психологічного відновлення учасників АТО, а також спеціалізованої
психологічної, психіатричної, психотерапевтичної допомоги шляхом залучення
до роботи у відповідних центрах кваліфікованих фахівців.

Цим же указом президент поставив завдання розробити Державну цільову
програму медичної, соціально-трудової реабілітації та адаптації учасників АТО.
Програмою, яка мала бути розроблена за участі Київської міськдержадміністрації
та обласних держадміністрацій, пропонувалося передбачити співпрацю з
міжнародними організаціями для реалізації нових проектів, спрямованих на
соціальну адаптацію учасників АТО. Проте станом на 01.01.2017 р. концепції
програми, яку розробили представники Мінсоцполітики, так і не було
затверджено. Отже, на сьогодні проекту такої програми немає.
У
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президентом,
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видав

Розпорядження "Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної,
професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО" № 359-р від
31.03.15 р., яким передбачено здійснення таких заходів:
— проведення обов'язкового медичного огляду військовослужбовців,
звільнених у запас (демобілізованих), оскільки на сьогодні Наказ міністра
оборони "Про порядок проходження військово-лікарської експертизи в ЗСУ"
№402 не передбачає проходження обов'язкового медичного огляду для
військовослужбовців після звільнення зі служби;
— створення та розвиток транспортних служб із перевезення осіб з
інвалідністю для транспортування учасників АТО, які мають поранення, до
закладів охорони здоров'я;
— надання психологічної реабілітації військовослужбовцю не пізніше ніж за
тиждень до його звільнення з військової служби;
—

сприяння

волонтерській

діяльності
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реабілітації та соціальної адаптації демобілізованих військовослужбовців тощо.
Порядок психологічної реабілітації також не вдалося затвердити.
На

сьогодні

питання

психологічної

реабілітації

військовослужбовців

найбільш комплексно врегульоване підзаконними актами Міноборони. І тут є
деякі проблеми, як-от: реабілітація — це те ж таки санаторно-курортне лікування
з елементами медичної та медико-психологічної реабілітації. Проте нормативноправова база є достатньо відпрацьованою.
Наказом Міноброни №703 від 09.12.2015 було затверджено переліки
медичних показань та протипоказань до санаторного лікування та медичної
реабілітації в санаторно-курортних закладах ЗСУ. Тобто визначено перелік
захворювань.

Наказом Міноборони №702 від 09.12.2015 затверджено Положення про
психологічну реабілітацію військовослужбовців ЗСУ, які брали участь в АТО, під
час відновлення боєздатності військових частин (підрозділів) (далі — Положення).
У Положенні зазначено, що реабілітаційні заходи проводяться з усіма
військовослужбовцями зі складу військових частин, що проходять відновлення
боєздатності, у зв'язку з великою поширеністю стресових розладів серед
військовослужбовців.
Таким чином, після виведення з району проведення АТО для відновлення
боєздатності
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етап
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діагностики військовослужбовців. На цьому етапі особовий склад проходить
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бути

забезпечено інформування про умови та форми здійснення реабілітаційних
заходів.
Основні завдання психологічної реабілітації військовослужбовців, що
вирішуються на цьому етапі, — оцінювання рівня бойової готовності військових
частин, виявлення військовослужбовців, які мають хворобливий характер
психічних реакцій, та направлення їх до закладів охорони здоров'я. Крім того,
проводиться

діагностика

індивідуальних

психофізіологічних

станів

військовослужбовців із виявленням гострих реакцій на стрес; та виявлення
військовослужбовців з ознаками фізичної і розумової перевтоми, вираженої
астенізації, психічної дезадаптації тощо.
Після
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проблем при гострих психологічних кризах тощо. Тривалість психологічної
реабілітації військовослужбовців визначається рішенням командира військової
частини за погодженням з керівником позаштатної або спеціалізованої групи.
Організація та контроль за виконанням заходів психологічної реабілітації
військовослужбовців покладаються на Генштаб ЗСУ.
Медичну реабілітацію проводять у формі санаторно-курортного лікування у
відповідних закладах ЗСУ і на підставі Наказу Міноборони №703.

У ЗСУ також діє Інструкція про організацію санаторно-курортного лікування,
медичної

та

медико-психологічної

реабілітації,

затверджена

Наказом

Міноборони України №591 від 04.11.2016 р. (далі — Інструкція). Згідно з
Інструкцією на санаторно-курортне лікування можуть бути направлені особи за
наявності одного з діагнозів, визначених Наказом Міноборони №703.
Путівка може бути надана військовослужбовцям (крім строкової служби),
членам їхніх сімей, членам сімей загиблих військовослужбовців, ветеранам війни
з числа військовослужбовців, ветеранам Нацгвардії та органів внутрішніх справ,
супроводжуючим інвалідів війни І групи (без права на лікування), працівникам
ЗСУ.
Направлення
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санаторно-курортних

відбіркових комісій. Путівкою особа може бути забезпечена один раз на рік.
Військовослужбовці та працівники ЗСУ забезпечуються путівками у період
відпусток. Строк

санаторно-курортного

лікування в центрах (санаторіях)

становить 21 календарний день і, в разі необхідності, може бути подовжений на
10 днів.
Медична реабілітація доступна лише військовослужбовцям ЗСУ. В окремих
випадках передбачено можливість отримання путівки для супроводжуючих (без
права на лікування). На медичну реабілітацію особи переводяться з лікувальнопрофілактичних закладів за наявності медичних показань, визначених тим-таки
наказом Міноборони №703. Рішення про переведення ухвалює госпітальна
військово-лікарська комісія.
Заходи медико-психологічної реабілітації спрямовані переважно на осіб, які
брали участь у бойових діях, в АТО, і військовослужбовців. Направлення на
реабілітацію

надається

після

стаціонарного

лікування

в

лікувально-

профілактичних закладах через поранення, травму, захворювання та в разі
наявності медичних показань, визначених Наказом №703.
Медико-психологічна

реабілітація

військовослужбовців

проводиться

спільно командою фахівців у складі лікуючого лікаря, який є керівником команди,
психолога (психотерапевта), лікаря фізичної та реабілітаційної медицини,
фізичного терапевта, в разі необхідності — ерготерапевта та інших фахівців.

І медико-психологічна, і медична реабілітація, і санаторно-курортне
лікування проводяться на базі відомчих санаторіїв Міноборони. Відповідно,
порядок оформлення путівки приблизно однаковий.
Путівка в санаторії
Для отримання санаторно-курортної путівки особи, звільнені зі служби,
повинні перебувати на обліку у військкоматах, а військовослужбовці — у
військових частинах.
Відбір військовослужбовців, працівників ЗСУ та членів їхніх сімей, які
потребують

санаторно-курортного

лікування,

здійснюється

санаторно-

курортною відбірковою комісією (СКВК) військових частин за місцем служби
(роботи, перебування на обліку), відповідно до діагнозів, які визначено Наказом
№703,

на

підставі

результатів

щорічного

медичного

обстеження

(для

військовослужбовців) та довідки на одержання путівки на санаторно-курортне
лікування за формою №070/о.
Відбір на санаторно-курортне лікування ветеранів війни здійснюється СКВК
військових комісаріатів на підставі заяви, довідки на одержання путівки на
санаторно-курортне лікування за формою №070/о, паспорта, посвідчення.
Військовослужбовці

проходять

обов'язковий

медичний

огляд

та

психологічну діагностику в пунктах постійної дислокації своїх частин відповідно
до Наказу №702.
Військовослужбовці

з

ознаками

перевтоми,

хронічної

втоми

або

дезадаптаційними розладами особистості чи гострою реакцією на стрес
направляються командирами військових частин на амбулаторне обстеження до
лікувально-профілактичних закладів.
За результатами амбулаторного медичного обстеження і на підставі
висновку госпітальної військово-лікарської комісії (ГВЛК) військовослужбовці
направляються на медико-психологічну реабілітацію до центрів (санаторіїв).
Відповідальним за відбір на медико-психологічну реабілітацію є голова
ГВЛК. Начальник медичної служби військової частини на підставі висновку ГВЛК
складає та подає командиру військової частини на затвердження заявку на
необхідну кількість путівок на медико-психологічну реабілітацію.
Військовослужбовці при направленні до центру повинні мати при собі такі
документи:

Для

військовослужбовців:

санаторно-курортна

путівка,

заповнена

та

завірена печаткою СКВК; паспорт; відпускний квиток; документи з даними про
сукупний дохід за останні 6 місяців.
Для ветеранів війни: санаторно-курортна путівка, заповнена та завірена
печаткою СКВК; паспорт; посвідчення, яке дає право на пільги (пред'являють);
санаторно-курортна карта за формою №072/о.
Для працівників ЗСУ: паспорт; санаторно-курортна карта за формою
№072/о; довідка з місця роботи.
Строк

медичної

та

медико-психологічної

реабілітації

у

відповідних

відділеннях центрів (санаторіїв) визначається висновком ГВЛК і становить 14–21
день. У разі необхідності строк може бути подовжений на 10 днів.
Порядок розрахунків за санаторно-курортні путівки: хто платить?
Путівки

до

центрів

(санаторіїв)

видаються

безоплатно

особам,

які

направляються до центрів (санаторіїв) на медичну та медико-психологічну
реабілітацію після лікування в лікувально-профілактичних закладах та відповідно
до висновків госпітальних ВЛК.
Військовослужбовцям відшкодовуються витрати, пов'язані з їх проїздом до
реабілітаційних центрів (санаторіїв), шляхом забезпечення квитками в обидві
сторони або ж відшкодування витрат за самостійно придбані квитки.
Інші особи можуть отримати путівки за зниженою вартістю. За рахунок
коштів, виділених з держбюджету, санаторно-курортними путівками до центрів
(санаторіїв) забезпечуються:
1) з оплатою 25 % їхньої вартості: військовослужбовці; ветерани органів
внутрішніх справ та Нацполіції; члени сімей осіб, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною (дружина (чоловік) і діти віком до 18 років).
2) з оплатою 50 % вартості: члени сімей військовослужбовців, які загинули
(померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби (крім
строкової служби), — батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також дітиінваліди та інваліди з дитинства; члени сімей ветеранів органів внутрішніх справ.
Санаторно-курортними

путівками

з

оплатою

повної

вартості

забезпечуються:
військовослужбовці (крім строкової служби) та члени їхніх сімей; ветерани
війни з числа військовослужбовців.

Хоча знижки й передбачені, проте скористатися ними можуть лише особи,
чий дохід не перевищує 4 632 грн (трьох прожиткових мінімумів). Враховуючи,
що мінімальна зарплата солдата в АТО становить від 7000 грн/міс, більшість
військовослужбовців з числа учасників АТО не зможуть скористатися знижками.
Відпочинок з дітьми
Інструкцією, що затверджена Наказом Міноборони №591 від 04.11.2016 р.,
також передбачено можливість відпочинку військовослужбовців з сім'єю. До
центрів (санаторіїв) приймаються діти військовослужбовців, ветеранів військової
служби та працівників ЗСУ віком від 5 до 18 років за санаторно-курортними
путівками для членів сімей військовослужбовців (ветеранів військової служби).
За можливості розміщення та організації харчування до центрів (санаторіїв)
за

рішенням

начальника

центру

(санаторію)

можуть

прийматися

діти

військовослужбовців, ветеранів військової служби, працівників ЗСУ, які прибули
на санаторно-курортне лікування за путівками, але не мають відповідної
санаторно-курортної путівки на дитину. Діти розміщуються в кімнаті разом із
батьками за рахунок додаткового розгортання місць.
При цьому батьки подають відповідний рапорт (заяву) начальнику центру
(санаторію) про прибуття на санаторно-курортне лікування разом із дітьми.
Адміністрація центру (санаторію) зобов'язана ознайомити батьків з умовами
розміщення, харчування та їхніми обов'язками по догляду за дітьми.
Оплата перебування дітей у санаторно-курортному закладі в такому
випадку здійснюється відповідно до обрахунку витрат на підставі фактичних
витрат на конкретний період року та встановленої наказом начальника центру
(санаторію) без урахування витрат на лікування.
Чи очікувати розвитку системи реабілітації в ЗСУ?
Попри песимістичні прогнози та недосконалість чинних норм та бюджетів,
не варто все ж таки забувати про задекларовані плани та завдання у сфері
безпеки та оборони. Зокрема, Указом президента № 240/2016 від 6.06.2016 р.
було введено в дію рішення РНБОУ "Про Стратегічний оборонний бюлетень
України" (далі — СОБ) від 20.05.2016 р., де було вказано на необхідність
створення системи медичної реабілітації, яка забезпечувала б відновлення
фізичних, психологічних і соціальних функцій для повернення до виконання
обов'язків військової служби.

СОБ — це фактично дорожня карта оборонної реформи з визначенням
шляхів її впровадження до 2020 року. Згідно з Планом дій, має бути затверджено
низку

нормативно-правових

актів,

спрямованих

на

побудову

системи

психологічної та медичної реабілітації військовослужбовців. Відповідно, до 2020
року слід очікувати затвердження порядку залучення системи охорони здоров'я
держави до надання медичної допомоги, лікування та медичної реабілітації
поранених, а також створення реабілітаційних закладів як складових єдиної
системи реабілітації.
Мають бути затверджені Воєнно-медична доктрина України, принципи і
політика медичного забезпечення Сил оборони відповідно до принципів та
політики

медичного

забезпечення

НАТО

(МС

0326/3)

з

урахуванням

національних особливостей. Крім того, мають бути розроблені методики
проведення медичної реабілітації для відновлення фізичних, психологічних і
соціальних функцій тощо.
Незалежно від успіхів чи невдач комітету реформ Мінборони і ЗСУ в цьому
напрямку, без комплексного підходу до питання реабілітації військовослужбовці
та ветерани АТО й надалі будуть позбавлені медико-психологічних послуг
належної якості. Лише побудова сучасної системи реабілітації, її затвердження в
законі,

підкріпленому

порядками

та

бюджетними

програмами,

здатні

забезпечити ефективне й стале рішення для тих, хто повертається з війни
додому.
https://dt.ua/SOCIUM/psihologichna-i-medichna-reabilitaciyaviyskovosluzhbovciv-scho-novogo-v-zakonodavstvi-240458_.html

Додаток 12
Ветерани поза чергою
Вікторія Лавренюк
юрист-аналітик ГО «Юридична Сотня»
Як реалізовані медичні пільги для учасників бойових дій і яких змін чекати в
процесі реформи
З метою забезпечення якнайшвидшого переходу й адаптації до мирного
життя законодавство України передбачає для учасників бойових дій низку пільг у
сфері охорони здоров’я. Безплатні ліки та медичні препарати, регулярні
обстеження,

диспансеризація,

зубопротезування,

окремі

програми

з

психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування становлять медичний
блок Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
На перший погляд, звучить доволі вражаюче. Проте практично жодна пільга
медичного блоку не забезпечується повною мірою.
Про перепони й обмеження в процесі реалізації прав на медичне
забезпечення ветеранів свідчать численні звернення на гарячу лінію ГО
«Юридична Сотня» (з медичних справ надходить не менше ніж 50 дзвінків на
місяць).
Питання реалізації права на пільги у сфері охорони здоров’я були включені
до соціологічного опитування 1 тис.респондентів — ветеранів російськоукраїнської війни, яке проводила на замовлення ОБСЄ міжнародна компанія GfK.
Результати свідчать про те, що більшість ветеранів узагалі належно не
поінформовані про додаткові можливості у сфері медичних послуг. 13%
респондентів відповіли, що ніяк не оповіщені про медичні пільги й послуги, а
87% сказали, що інформація недостатня й хотіли б дізнатися більше про наявні
пільги та можливості їх отримати. Такі відповіді зовсім не дивні, адже пільгове
забезпечення,

зокрема

медичне,

регулюється

численними

нормативно-

правовими актами. А єдиного інформаційного ресурсу, де можна було б дістати
узагальнену інформацію, алгоритми дій і контакти відповідних державних
установ, немає.

Хоча значною мірою реалізація пільг у сфері медичного забезпечення
залежить від можливостей органів місцевого самоврядування, Міністерство
охорони

здоров’я

залишається

основним

органом

виконавчої

влади,

відповідальним за реалізацію та координацію державної політики у сфері
медицини. Медична реформа покликана виправити проблеми у сфері охорони
здоров’я включно з підтримкою ветеранів. У цьому контексті важливими є
законопроекти № 2367, № 2369, зареєстровані у Верховній Раді, але так і не
проголосовані на шостій сесії.
Читайте також: Ліки й гроші. Як влаштовані системи охорони здоров’я в
розвинених країнах
Проте перед обговоренням змін, які пропонує МОЗ у межах медичної
реформи, потрібно зрозуміти деякі нюанси підтримки, яку держава сьогодні
надає своїм ветеранам у сфері охорони здоров’я. Для цього розглянемо, який
перелік пільг пропонує Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» для ветеранів війни у сфері охорони здоров’я.
Забезпечення ліками
Учасники бойових дій, інваліди війни, члени сімей загиблих, учасники війни
мають право на безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних
препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів.
Незважаючи на те що забезпечення лікарськими засобами є найбільш
затребуваною пільгою, 39% ветеранів не можуть скористатися правом на
безплатні ліки. Респонденти згаданого вище опитування називали основною
перепоною відмову аптекарів надати препарати безплатно (така відповідь у 31%
опитаних).
Пояснення цифрам можна знайти в аналізі нормативних актів. Закон «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» встановлює право на
одержання безплатних ліків. Постанови Кабінету Міністрів (далі КМУ) № 1071 та
№ 1303 визначають порядок його реалізації. Згідно з постановами безплатні ліки
— це фактично 784 препарати від лише 35 хвороб. Чи відповідає таке обмеження
ієрархії норм права та п. 1 § 32 глави 2 Регламенту КМУ, у якому йдеться, що акти
КМУ готуються виключно на виконання законів, є дискусійним питанням. Проте
безумовним фактом є те, що отримувачі державної допомоги не знають про
обмеження підзаконним актом права, задекларованого законом.

Брак інформації про перелік безплатних препаратів дає поштовх до
розгортання агресивних діалогів у кабінетах лікарів, коли людині раптом кажуть,
що захворювання, отримане під час захисту Батьківщини, ще недостатньо
серйозне, щоб держава допомогла в його лікуванні. Підвищений тон розмови
можна почути і в аптеках, коли касир за прилавком просто не знає, що робити з
протягнутим посвідченням учасника бойових дій і вимогою надати ліки
безплатно. У законі та й у підзаконних актах не уточнюється, до яких саме аптек
можна звертатися за безплатними ліками. Оскільки більшість їх по Україні всетаки
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звертатиметься до приватних, вища. Звісно, з аптекарями ніхто роз’яснювальних
робіт не проводив, а із власниками аптек держава договорів не укладала. От і
маємо непорозуміння.
Насправді реалізувати право на безплатні лікарські засоби можна
приблизно в 1 тис. аптечних закладів (переважно державної або комунальної
форми власності), з якими укладені договори. Договори можуть укладатися і між
власниками приватних аптек та структурними підрозділами охорони здоров’я.
Проте власники приватних аптек неохоче вступають у такі договірні відносини,
оскільки система компенсацій витрат є невигідною.
Механізм компенсації ускладнює відносини з податковою та не дає 100%
гарантії, що держава вчасно виконає зобов’язання в частині повернення грошей
за ліки, закуплені аптекарями власним коштом.
Читайте також: Медична реформа на Донеччині: День бабака чи цінний
досвід
Якщо ж учасник АТО купив ліки за власні кошти, надії на отримання
відшкодування від держави немає, механізму повернення грошей на основі
квитанцій про оплату не передбачено.
Диспансеризація та Зубопротезування
Ще одна пільга, про яку у ветеранів інформації недостатньо, — безплатне
зубопротезування. За даними соціологічного дослідження, 22% опитаних
учасників бойових дій не знають, де і як отримати пільгу; 13% ветеранів не мають
ніякої інформації про неї, а більше ніж 85% — хотіли б дізнатися більше про
способи реалізації такого права.
А ті, хто знає про пільгу, майже не користуються можливістю полікувати зуби
державним коштом. Річ у тому, що п. 2 ст. 12 Закону «Про статус ветеранів війни,
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металокерамічні матеріали. Цілком логічно, що, дізнавшись про ці обмеження,
ветерани сумніваються в якості протезів і не бажають користуватися такою
пільгою.
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зубопротезування, дістають відмову. 13% таких негативних відповідей пов’язані з
браком матеріалів у державних медичних закладах.
Крім того, коштів на належне забезпечення безплатного зубопротезування
не вистачає. Ця пільга не є окремою статтею видатків державного бюджету.
Фінансування зубопротезування для учасників бойових дій повинно виділятися з
місцевих бюджетів, але фактично забезпечується через субвенції на охорону
здоров’я, що й створює фінансові проблеми.
З місцевих бюджетів мають також покриватися витрати на щорічне медичне
обстеження й диспансеризацію із залученням відповідних спеціалістів для
учасників бойових дій та інших категорій ветеранів.
Такі медичні послуги можна отримати в госпіталях ветеранів війни, яких в
Україні налічується лише 29. Більшість цих медичних закладів у неналежному
стані, не забезпечені спеціалістами й обладнанням. Поширеною проблемою є
брак у них матеріалів і лікарських засобів. Доволі часті випадки, коли лікарі
вимагають оплату послуг, гроші для закупівлі ліків і лікарських засобів та на
покриття інших витрат, які мали б покриватися з бюджету. З розрахунку 130 грн
на день за ліжко-місце, що включає в себе лікування, харчування та забезпечення
ліками, грошей у медичних закладах справді не вистачає. Проте навіть за
наявності
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препаратів власним коштом.
Користування поліклініками
Учасники російсько-української війни також мають право на користування
після виходу на пенсію (незалежно від часу виходу) чи в разі зміни місця роботи
поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім
місцем роботи.
Мається на увазі, що навіть за умови звільнення зі служби можна
користуватися військовим госпіталем чи закладом охорони здоров’я відомства, у

якому людина працювала або служила. Такі госпіталі краще обладнані, ніж ті, що
для ветеранів війни, і якість послуг у них також відрізняється.
Проте Міністерство оборони керується ст. 6 Закону України «Про статус
ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», у якій чітко
вказано, що безплатне обслуговування в госпіталях передбачене лише для
ветеранів військової служби, які мають вислугу не менше ніж 25 років, або для
інвалідів війни І та ІІ групи. Більшість учасників бойових дій, що пройшли бої на
Сході, не підпадають під ці критерії. Для них доступ до медичних послуг у
військових шпиталях можливий тільки на платній основі. Навіть наявність травм,
поранень, контузій, пов’язаних з участю в бойових діях, не дають колишнім
військовослужбовцям права на обслуговування у відомчих госпіталях.
Цю ситуацію не раз намагалися змінити законодавчі ініціативи народних
депутатів, наприклад законопроект № 5011 від 3 серпня 2016 року «Про
внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» (щодо медичної допомоги)». Проте відповідь силових
структур завжди одна: «Є госпіталі ветеранів війни — звертайтеся туди».
Під час війни таку позицію ще можна прийняти. Справді, посилення
обстрілів означає збільшення кількості поранених, яким мусить надаватися якісна
медична допомога в госпіталі. Недопустима ситуація 2014 року, коли евакуйовані
з поля бою перебували в переповнених палатах або взагалі в коридорах, тоді як
ветерани проходили планові обстеження. Однак по завершенні бойових дій
законодавство справді потрібно буде змінювати, щоб мінімум 8851 особа, яка
дістала поранення під час участі в АТО, могла завжди мати доступ до якісної
медицини в закладі відомства, при якому вони служили (дані згідно з листом №
2833 від 16 червня 2017 року від Центральної ВЛК, і це лише в ЗСУ, не
враховуючи Нацгвардію, МНС, інші силові структури).
Безумовно, велика увага має приділятися стану госпіталів ветеранів війни та
мусить виділятися фінансування для забезпечення в них належних умов
лікування й диспансеризації.
Першочергове обслуговування в медзакладах
Єдина пільга, яка не вимагає додаткових витрат, полягає в наданні права на
першочергове обслуговування в аптеках та лікувальних установах. Таблички з
написом «учасники АТО та ветерани Другої світової війни обслуговуються поза

чергою» можна побачити на дверях майже кожного кабінету будь-якого
державного та комунального закладу охорони здоров’я.
Однак такі таблички викликають лише роздратування людей похилого віку,
у яких складається враження, що їх примушують пропускати доволі здорових на
вигляд чоловіків без черги. До того ж у разі реальної потреби та явних ознак
складного стану здоров’я питань щодо місця в черзі не виникає.
Самі ж ветерани зазначають, що згаданою пільгою не користуються та
навіть не вважають її доцільною.
Висновок напрошується сам собою: реально працюють пільги, які не
потребують фінансування та які не конче потрібні. Тобто теперішня система
безплатної медицини не підтримує, але створює ілюзію підтримки ветеранів.
Вплив медичної реформи на ветеранів
У межах широко обговорюваної медичної реформи Міністерство охорони
здоров’я пропонує перехід до системи солідарного медичного страхування.
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фінансування дається на лікарню, то після реформи гроші виділятимуть
безпосередньо на людину. Якщо в лікаря немає пацієнтів, то він нічого й не
зароблятиме. Основні положення функціонування системи відображені в
законопроектах № 6327 та № 6329.
Читайте також: Війна: коли «больові точки» накладаються на «гарячі»
Згідно з проектом Закону № 6327 «Про державні фінансові гарантії надання
медичних послуг та лікарських засобів» у системі охорони здоров’я буде три
списки медичних послуг, які покриватимуться державним коштом. Зелений
список — це гарантований державою пакет медичних послуг, які на 100%
покриватимуться з бюджету. Сюди входять: невідкладна допомога, лікування до
80% найпоширеніших звернень (первинна допомога) та паліативна допомога.
Синій список — це планові операції або лікування високої вартості, які частково
покриватиме держава, частково особа. Червоний список включає медичні
послуги, які взагалі не покриватимуться з бюджету. Це, наприклад, естетична
хірургія, стоматологія (окрім дитячої профілактичної та екстреної) та інші окремі
послуги.
Враховуючи додаткові потреби осіб, які брали участь у бойових діях,
розробники концепції медичної реформи передбачили для учасників АТО

особливі умови фінансування медичних послуг і лікарських засобів. Спочатку це
був окремий законопроект № 6328 «Про додаткові державні фінансові гарантії
надання медичних послуг та лікарських засобів особам, які захищають
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антитерористичній операції та забезпечують її проведення», який мав на меті
визначити принципи медичного забезпечення ветеранів. Однак 6 червня 2017
року зміст проекту було трансформовано в загальний проект закону, що
визначає засади медичної реформи за номером № 6327.
Згідно з проектом закону № 6327 для учасників АТО повністю покриваються
з державного бюджету послуги із зеленого (державний гарантований пакет) та
синього (пакет співоплати) списків. Скористатися можна, лікуючи поранення,
контузії або каліцтва, які боєць дістав під час безпосередньої участі в АТО. У
повному обсязі покриваються невідкладна допомога, первинна допомога та
паліативна допомога (зниження болю в разі важких захворювань), а також
планова операція або лікування високої вартості.
Передбачено повну оплату з державного бюджету медичних послуг і
лікарських засобів. Додаткові гарантії поширюються на військовослужбовців,
інвалідів війни та добровольців (особи, які зазначені в п. 9–20 ч. 1 ст. 6 та п. 11–14
ч. 2 ст. 7 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).
Для отримання послуг не обов’язково мати посвідчення учасника бойових
дій чи інваліда війни. Достатньо документа, який підтверджує факт поранення,
контузії або каліцтва в результаті бойових дій під час безпосередньої участі в
АТО. Як правило, таким документом є довідка військово-лікарської комісії (ВЛК)
або історія хвороби, для добровольців це довідка з лікарні за підписом
головного лікаря.
Важливо зазначити, що, як і чинне законодавство, медична реформа не
передбачає можливості отримання безплатного лікування учасниками бойових
дій, які дістали захворювання під час захисту Батьківщини та несення служби.
Навіть якщо вони призводять до втрати працездатності та інвалідності, учасники
АТО будуть змушені оплачувати лікування самостійно. Хоча наміри уряду
розширити програму «Доступні ліки» і передбачають рішення для осіб із
серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою,
проте учасники АТО стикаються зі значно більшим переліком захворювань.

Для того щоб система трьох пакетів запрацювала, потрібно змінити
принципи фінансування медичних послуг. Зараз Бюджетний кодекс не дає
перераховувати кошти безпосередньо медичному закладу за надану послугу.
Ухвалення другого законопроекту медичної реформи № 6329 дасть змогу це
робити.
Реформа охорони здоров’я ніяк не скасовує пільг для ветеранів у сфері
медичного забезпечення, передбачених Законом України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту». Однак фінансування послуг, які виходять
за межі державного гарантованого пакета, здійснюватиметься в межах наявних
ресурсів. Другий список співоплати гарантовано покриватиметься лише на
лікування поранення, контузії або каліцтва, що їх учасник бойових дій дістав під
час участі в АТО.
http://tyzhden.ua/Society/197524

Додаток 13
Різні наслідки смерті
Підтримка родин героїв, які полягли за Україну є обов’язком держави.
Згідно Закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей", родини загиблих мають право на одноразову грошову допомогу
у розмірі 1 200 000 грн.
Однак в тому ж законодавстві встановлені певні обмеження.
Так, якщо учасник бойових дій помирає після звільнення зі служби внаслідок
поранення або захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків служби і вже
не має статусу військовослужбовця, його родина не отримує нічого: ні статусу, ні
грошей.
На перший погляд здавалося б нічого дивного, адже людина може померти
і через 20, і через 40 років після участі в бойових діях.
При великому бажанні можна завжди знайти спосіб, щоб пов’язати смерть з
пораненням, отриманим колись на службі, і, тоді, незалежно від підстав чи
дійсних потреб, родина отримає виплату з держбюджету.
Однак в умовах війни розповсюджені дещо інші історії.
Наприклад, захищаючи Україну людина отримує поранення, яке вимагає
тривалого лікування і, в решті, призводить до непридатності до військової
служби. Після звільнення зі служби та внаслідок ускладнень після чергової
операції людина помирає. Родина такого захисника лишається без захисту та
підтримки від держави.
Уявімо ще й таку ситуацію – під час служби в районах бойових дій
військовослужбовець застуджується, вчасно не звертається за допомогою і
проста застуда переростає в пневмонію з ускладненнями. Оскільки, лікування не
допомагає, бійця визнають непридатним за станом здоров’я та звільняють. Через
місяць хвороби вдома людина помирає від тієї ж пневмонії, здобутої під час
захисту Батьківщини.
Насправді, ні перший, ні другий приклад уявляти не треба. Взяті вони з
реальних історій справжніх захисників, які віддали своє життя за Україну.

Однак, людина загинула не в АТО, а померла вдома. А якщо помираєш
вдома та не в статусі військовослужбовця, то, незважаючи на всі подвиги, сім’я
лишиться з усіма проблемами сам на сам.
Принаймні так трактує нечіткі формулювання ч. 2

п. 1 статті 16 Закону

України "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх
сімей" Міністерство оборони України.
З листа за підписом міністра оборони Полторака С. Т. за №213/270-16 від
15.12.16 випливає наступне ".... виплата одноразової грошової допомоги
передбачена в разі загибелі військовослужбовця, що настала в період
проходження

ним

військової

служби.

Ураховуючи

викладене,

чинним

законодавством не передбачено виплату допомоги членам сімей померлих з
числа осіб, які звільнені з військової служби".
Сама ж

ч. 2

статті 16 сформульована наступним чином: "Одноразова

грошова допомога призначається і виплачується у разі загибелі (смерті)
військовослужбовця під час виконання ним обов'язків військової служби або
внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової
служби".
Положення Закону не встановлює, що смерть внаслідок захворювання,
пов’язаного з військовою службою обов’язково має настати поки людина
перебуває на службі.
Однак, словосполучення "смерть (загибель) військовослужбовця" чітко
вказують, що виплата здійснюється військовослужбовцю.
З правовою позицією розібрались, то ж давайте поговоримо про мораль і,
взагалі, про логіку.
Коли людина гине від кулі ворога на фронті, її родина переживає миттєву
втрату, наслідки якої можуть супроводжувати родину протягом усього життя.
Передбачена законом матеріальна допомога таким родинам – підтримка,
знак шани, поваги та, наскільки це можна сказати, компенсація.
Родина звільненого зі служби військовослужбовця, який помирає вдома від
поранень, отриманих на війні, відчуває на собі наслідки втрати ще до смерті.
Основний грошовий тягар лікування та догляду за пораненим чи хворим лягає
на плечі сім’ї. Лишившись без годувальника, якого не вдалось врятувати, така
родина не отримує від держави жодної особливої уваги чи підтримки.

Навіть за наявності документу, що пов’язує набуття захворювання чи травми
із захистом Батьківщини, члени сім’ї померлого не можуть отримати одноразову
грошову допомогу. Так наче та людина і не воювала.
Фактично єдиним способом отримання будь-якого соціального захисту для
сім’ї є звернення до суду.
Хоча це доволі складно та довго, оскільки для звернення до суду потрібно
мати, що оскаржувати, а, часто, родини не мають офіційної відмови відповідної
комісії при Міністерстві оборони.
Склалася

практика,

за

якої

військкомати

відмовляються

приймати

документи, мотивуючи тим, що комісія з виплати одноразової грошової
допомоги все одно відмовить у виплаті.
Однак, саме відмова комісії дає єдиний шанс на отримання допомоги від
держави, адже формальна відмова є підставою для звернення до суду.
Військкомати відмовляють у прийомі документів для передачі на відповідну
комісію Міністерства оборони, проте позивна практика все ж таки є. Одним із
судових рішень, що зобов’язує Міністерство оборони здійснити виплату
одноразової грошової допомоги сім’ї померлого після звільнення зі служби
через захворювання учасника АТО є ухвала суду апеляційної інстанції у справі
№804/437/16 від 26.10.2016 року.
Суд визнав незаконним рішення Комісії з розгляду питань, пов'язаних із
призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги в разі загибелі
(смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб,
звільнених зі строкової служби при Міністерстві оборони України (далі – Комісія)
щодо призначення одноразової грошової допомоги дружині на підставі того, що
на день смерті загиблий ОСОБА_3 не був військовослужбовцем та не мав
ніякого відношення до військової служби. В ухвалі суду зазначено, що "в
порушення вимог чинного законодавства відповідач (Міністерство оборони) не
врахував, що захворювання прапорщика запасу ОСОБА_3, що стало причиною
його смерті, пов'язане із захистом Батьківщини, тобто, є пов'язаним з
проходженням

військової

служби,

що

підтверджує

право

позивачів

на

призначення одноразової грошової допомоги".
За даними Центральної військово-лікарської комісії (ЦВЛК) подібних позовів
вже налічується понад 20 по Україні.

Проте, ненормальною є ситуація, коли розбита горем сім’я захисника
України вимушена витрачати кошти на адвокатів та судові збори, проходити
тривалу, а подекуди, й принизливу процедуру судового доказування, щоб
отримати допомогу від держави.
Ситуація з виплатою применшує внесок окремо взятої групи бійців, які
захищали Україну, але яким не "пощастило" загинути на полі бою або в госпіталі.
Такий

стан

справ

деморалізує

діючих

та

демотивує

потенційних

військовослужбовців, які дивлячись на беззахисність сімей померлих побратимів
навряд чи мають бажання нести службу в армії.
Аби виправити несправедливість та урівняти у правах сім’ї полеглих
захисників, незалежно від статусу, в якому померла людина, ГО "Юридична
Сотня" напрацювала текст проекту закону.
Законопроект було доопрацьовано юристами Генерального Штабу ЗСУ та
Комітетом

у

справах

ветеранів,

учасників

бойових

дій,

учасників

антитерористичної операції та людей з інвалідністю та зареєстровано за №6268
від 31.03.17.
Законопроектом пропонується надати право на одноразову грошову
допомогу членам сімей померлих після звільнення зі служби через поранення,
контузію, каліцтво чи захворювання, набуті внаслідок участі в бойових діях.
Допомогу сім’я може отримати, якщо смерть настала протягом трьох
місяців після звільнення зі служби. Обмеження за терміном необхідне для
уникнення зловживань при отриманні допомоги. Строк був узятий за аналогією з
порядком встановлення зв’язку інвалідності зі службою.
Вже після реєстрації законопроекту деякі депутати Комітету безпеки і
оборони виявили бажання все ж бути залученими у процес відновлення
справедливості та соціального захисту сімей загиблих.
Власне так з’явився законопроект 6268-1, норми якого майже дублюють
6268. Відмінність №6268-1 від №6268 в тому, що №6268-1 пропонує надати право
на виплату, в разі, якщо смерть через захворювання чи поранення настала
протягом одного року після звільнення зі служби.
14 квітня 2017 року був зареєстрований ще один альтернативний
законопроект №6268-2, що пропонує надавати право на виплату допомоги сім’ї в
разі настання смерті особи протягом 18 місяців після звільнення зі служби.

Взагалі

найоптимальніше

було

б

підзаконним

нормативним

актом

визначити терміни залежно від хвороби та стадії захворювання, адже хвороби є
різними за складністю та наслідками. Однак такий варіант є достатньо складним
та тривалим, а вирішувати проблему потрібно вже сьогодні.
Реально, з точки зору посилення соціального захисту членів сімей померлих
учасників АТО, пропоновані зміни і стосовно одного року, і 18 місяців є значно
прийнятнішим, адже нададуть можливість більшій кількості членів сімей
померлих отримати допомогу від держави.
Що ж має статися далі, щоб зміни до законодавства таки набули чинність?
Згідно Регламенту Верховної Ради, щоб законопроект набув статусу закону,
обов’язкового до виконання, він повинен пройти певну процедуру.
Найперше, після реєстрації проект закону має бути розглянутий головним
комітетом (у даному випадку – Комітет з питань національної безпеки та
оборони).
За результатами розгляду комітет надає висновок, в якому рекомендує
прийняти або ж відхилити проект на засіданні Верховної Ради. Якщо ж подані
декілька альтернативних законопроектів, як в цьому випадку, то при їх розгляді
головний комітет має рекомендувати Верховній Раді взяти за основу лише один
із них.
Після включення до порядку денного проект закону виноситься на
голосування в сесійній залі. Розгляд і прийняття законопроекту відбувається за
процедурою трьох читань. Прийняття законопроекту в цілому допускається і у
першому читанні, якщо він не потребує доопрацювання.
Після голосування законопроект направляється на підпис президенту, який
протягом 15 днів зобов’язаний підписати або повернути його парламенту із
правками.
Таким чином, у разі позитивного сценарію, прийняття законопроекту може
зайняти з 16.05.2017 року до 26.06.2017 року, тобто майже 40 днів (символічно,
чи не так?).
Загалом,

порядок

прийняття

може

бути

таким:

Комітет

з

питань

національної безпеки та оборони розгляне законопроекти №6268, №6268-1 та
№6268-2 вже у середу 17 травня 2017 року.
Після чого рекомендуватиме проект закону №6268-2, як такий, що
передбачає найвищий соціальний захист для членів сімей померлих захисників,

до включення у порядок денний пленарних засідань Верховної Ради 22-26
травня 2017 року.
Далі з наступного тижня законопроект буде прийнятий в цілому та
направлений на підпис президенту. Протягом 15 днів президент його підпише.
На сам кінець, законопроект буде опублікований в офіційному виданні Верховної
Ради газеті "Голос України".
Вікторія Лавренюк, юрист-аналітик ГО "Юридична Сотня"
Леся Василенко, голова ГО "Юридична Сотня"
http://life.pravda.com.ua/columns/2017/05/10/224105/

Додаток 14
Бізнес за рахунок держави: як учаснику АТО отримати допомогу на
відкриття власної справи
Участь у бойових діях для багатьох стає переломним моментом, що змушує
переглянути усталені життєві пріоритети і прагнення.
Безумовно,

війна

загартовує

характер

і

породжує

бажання

бути

незалежним, стати самому собі господарем.
Саме тому багато учасників АТО, після повернення додому мріють
започаткувати власну справу. Однак, завжди постає питання: де взяти гроші.
На жаль, мало хто знає, що свою мрію можна реалізувати за підтримки
держави.
Так, за даними соціологічного дослідження GfK Group на замовлення
Координатора проектів ОБСЄ в Україні (2016 рік), тільки 48% ветеранів знають
про

можливість

отримання

одноразової

допомоги

для

організації

підприємницької діяльності і лише 2% опитаних, скористалися цією можливістю.
Як скористатись правом на отримання допомоги для організації власного
бізнесу?
Щоб отримати допомогу з держбюджету на відкриття бізнесу потрібно мати
статус безробітного.
Для цього необхідно стати на облік у службі зайнятості незалежно від
зареєстрованого місця проживання чи перебування.
Реєстрація в центрі зайнятості проводиться за умови пред’явлення паспорта
громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України,
ідентифікаційного коду, трудової книжки чи іншого документу, що підтверджує
період зайнятості, а також військового квитка, диплому або іншого документу
про освіту.
Окрім можливості отримати фінанси на власний бізнес, перевагою
реєстрації в якості безробітного є можливість отримувати щомісячну допомогу
по безробіттю.
Крім того, саме від розміру щомісячної допомоги по безробіттю залежить
сума виплати на організацію власного бізнесу.

Розмір допомоги на відкриття бізнесу визначається як сума щомісячної
виплати по безробіттю за період, протягом якого ви мали б отримувати таку
допомогу.
Наприклад, якщо учасник АТО перебував на обліку як безробітний
протягом 1 місяця і за цей місяць отримав щомісячну виплату по безробіттю, то
допомога на відкриття власної справи дорівнюватиме сумі, яку б він повинен був
отримати протягом наступних 11 місяців безробіття.
Сам же розмір щомісячної допомоги по безробіттю залежить від
страхового стажу, підстави звільнення та розміру заробітної плати, отримуваної
перед звільненням.
Таким чином, чим більше грошове забезпечення отримував колишній
військовослужбовець – тим більший розмір допомоги по безробіттю, а
відповідно, й одноразової виплати.
Наприклад, у 2014-2015 роках, грошове забезпечення солдата, який служив
в АТО, становило близько 5500 грн, а його страховий стаж менше 2 років. В разі,
якщо після звільнення зі служби солдат вирішив відкрити власне кафе, то розмір
одноразової допомоги на відкриття власної справи становитиме приблизно 33
000 грн.
Чи достатньо буде цих коштів на відкриття власного бізнесу?
Очевидно, що ні.
підприємцям-початківцям
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перспективність

бізнесу,

розглядаючи при цьому професійні здібності особи та зміст її бізнес-плану.
Хто не зможе отримати допомогу на відкриття власної справи?
Право на отримання одноразової грошової допомоги на власну справу не
мають особи, які здійснювали підприємницьку діяльність протягом останніх двох
років.
Також, право на таку допомогу втрачають безробітні, які вже отримували
допомогу на відкриття власної справи та припинили підприємницьку діяльність
або не здійснювали її (не сплачували єдиний внесок як юридична особа чи
фізична особа – підприємець (далі – "ФОП") упродовж двох років, з моменту
державної реєстрації.
Допомога на власну справу не виплачується в інших випадках:
1) якщо щодо вас набрав законної сили вирок суду;

2) якщо вас було звільнено за прогул або через службову невідповідність;
3)

у
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систематичним

невиконанням

умов

контракту

про

проходження служби.
Важливо пам’ятати, що допомога на власну справу виплачується тільки тим
безробітним, яким центр зайнятості не знайде підходящої роботи протягом
місяця з дня їх реєстрації в центрі зайнятості. Підходящою вважається робота, що
відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації працівника і надається в тій
місцевості, де він проживає. Заробітна плата повинна відповідати рівню, який
особа мала за попереднім місцем роботи.
Якщо ж вам протягом одного місяця було запропоновано таку роботу, але
ви відмовилась від неї, то в такому випадку право на одноразову допомогу для
відкриття власної справи втрачається.
Процедура отримання допомоги
Через місяць після реєстрації в центрі зайнятості, за умови якщо протягом
місяця ви не будете працевлаштовані за сприяння служби зайнятості, необхідно
подати заяву про отримання одноразової допомоги на відкриття власної справи.
До заяви додається бізнес-план – документ, що описує всі головні аспекти
діяльності майбутнього підприємства, аналізує проблеми, з якими ви можете
стикнутися та визначає способи їх розв’язання. У центрі зайнятості можна
отримати зразок заяви та приклади бізнес-планів.
Заяву та бізнес-план розглядає комісія з питань одноразової виплати
допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Рішення
приймає директор центру зайнятості з урахуванням висновків комісії протягом
10 робочих днів після подання учасником АТО усіх необхідних документів.
У разі прийняття позитивного рішення, ви повинні стати підприємцем, тобто
зареєструватись як юридична особа чи ФОП та подати до центру зайнятості,
документи, що підтверджують реєстрацію.
Остаточне рішення про виплату допомоги приймається протягом 14
робочих днів після державної реєстрації.
Право на виплату допомоги втрачається, якщо протягом 30 календарних
днів після прийняття рішення про надання виплати особа не пройшла державну
реєстрацію юридичної особи чи ФОП без поважних причин.
Поважними причинами визнається:

1) хвороба громадянина;
2) смерть членів його сім’ї та родичів;
3) догляд за хворою дитиною віком до 14 років;
4) відвідування закладів охорони здоров’я, судових та правоохоронних
органів, військових комісаріатів;
5) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють реєстрацію, що
підтверджується відповідними документами.
Перерахунок належної до виплати суми коштів допомоги по безробіттю
здійснюється на особовий рахунок безробітного протягом 30 календарних днів з
дня подання ним до центру зайнятості заяви про надання допомоги та бізнесплану.
Навчання основам ведення бізнесу
Як зазначалось, першим кроком на шляху до успішної власної справи є
бізнес-план. Це не лише формальний документ, спрямований на те, щоб
отримати допомогу від держави.
Бізнес-план допоможе зрозуміти, яким чином ви збираєтесь реалізувати
майбутній бізнес та розрахувати очікувані фінансові результати підприємницької
діяльності.
Також, бізнес-план може слугувати для залучення інвесторів, оскільки
наявність чіткої стратегії

допоможе переконати інвестора в тому, що

запропонований проект є чудовим вкладенням його коштів.
Структура бізнес-плану передбачає:
– характеристику організаційно-правової форми підприємства;
– фінансові витрати на створення підприємства;
– опис товару(продукції, послуг), його порівняльна характеристика;
– план маркетингу (реклама, шляхи реалізації)
– організаційний план (кадрове забезпечення);
– фінансовий план.
Службою

зайнятості

періодично

проводяться

тематичні

семінари

з

підприємництва, де безробітним допомагають у виборі діяльності, знайомлять з
нормами чинного законодавства та пояснюють, як скласти бізнес-план.
Також безробітні мають можливість пройти психологічне тестування щодо
схильності особи до підприємницької діяльності.

На сьогоднішній день, теоретичні знання та практичні вміння щодо бізнеспланування та ведення бізнесу зареєстровані безробітні можуть отримати на
курсах "Основи підприємницької діяльності" в НПУ ім. Драгоманова М.П. (на
сайтах міських центрів зайнятості, як правило, розміщується інформація про
подібні заходи, семінари).
Не

рекомендується

пропускати

навчання,

запропоноване

центром

зайнятості, тому що це може вплинути на можливість отримання допомоги. Адже
поміж іншого комісія з питань одноразової грошової допомоги при центрі
зайнятості надає свій висновок про призначення особі допомоги, виходячи з
результатів професійної діагностики безробітного і набутих знань в сфері
організації підприємницької діяльності.
Альтернатива від громадськості
Також, поради та рекомендації стосовно складання бізнес-планів можна
отримати на тренінгах, семінарах, які проводяться різноманітними громадськими
та волонтерськими організаціями.
Наприклад,

міжнародним

благодійним

фондом

"Карітас

Україна"

періодично проводяться семінари, в ході яких розглядається бізнес-планування.
Крім того, є безліч проектів, які надають допомогу у працевлаштуванні та
проводять навчання, спрямоване на ефективне започаткування та розвиток
бізнесу учасників АТО.
До таких проектів належить:
– "Школа розвитку лідерства для ветеранів АТО" та "Школа лідерства для
жінок учасників бойових дій", організовані ГО "Центр розвитку лідерства"
(https://www.facebook.com/cld.ua/).

Суть

проекту:

проведення

тренінгів,

спрямованих на розвиток лідерських та управлінських навичок в учасників АТО з
метою розвитку бізнесу. На сьогоднішній день відбувається набір у "Школу
розвитку лідерства для учасників АТО" у м. Києві та у м. Дніпро.
– "Відкритий Університет Майдану" - організатором проекту є однойменна
громадська організація ( http://online.vum.org.ua/ ). В ході проекту проводяться
онлайн курси від провідних викладачів бізнес-шкіл, практиків з бізнесу та
соціальної сфери, спрямовані на підприємництво та персональний розвиток.
Навчання є безкоштовним та дистанційним. Пройти курси можуть усі особи, які
виявили таке бажання - потрібно лише зареєструватись на веб-сайті організації.

– "Воїну – гідна праця", організований ГО "Центр зайнятості вільних людей"
(http://czvl.org.ua/). Проект спрямований на працевлаштування ветеранів, де
також проводяться курси англійської мови і комп’ютерної грамотності, а також
інші курси від партнерів проекту.
– "Центр AXIOS" (http://axioscentre.com.ua/) де надається допомога у
працевлаштуванні, консультації з кадрових питань, а також в Центрі проводяться
тематичні курси та семінари.
–
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відкритих

(https://prometheus.org.ua/),
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запропоноване найкращими університетами країни.
В окремих регіонах є власні програми, що стосуються допомоги учасникам
АТО для організації власного бізнесу.
У Львівській області Програмою підвищення конкурентоспроможності
передбачено надання кредитів для започаткування власної справи особам, які
мають статус учасника АТО і зареєстровані у Львівській області. З обласного
бюджету таким особам компенсують частину відсотків за кредитами.
У місті Миколаїв діє програма "Бізнес-інкубатор "Друге дихання". Це
потужний тренінговий курс навчання бізнесу по конкретному бізнес-проекту. За
результатами навчання кращі бізнес-проекти отримують фінансування.
Додаткові кошти на ведення бізнесу можна отримати також від приватних
інвесторів чи міжнародних організацій. Адже, отримання бюджетних коштів не
передбачає обмежень чи заборон щодо співпраці з іншими спонсорами. Окрім
власних коштів, чи допомоги, наданоъ центром зайнятості, ви можете залучити
гранти і кредитні програми.
Так, Міжнародною організацією з міграції за фінансової підтримки
Європейського Союзу проводиться проект "Сприяння відбудові та сталому
розвитку розв’язанню проблем внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та
постраждалого конфлікту населення в Україні".
Участь у проекті можуть взяти ВПО та учасники бойових дій. За успішне
проходження навчання учасникам проекту може бути виділено грант для
закупівлі обладнання на власне підприємство або для проходження курсів
перекваліфікації.

Такі гранти надає також програма "Horizon 2020", яка спрямована на
фінансування досліджень та інноваційний розвиток.
Дана програма є відкритою для кожного, а також це найбільша програма
Європейського Союзу в сфері інновацій, енергозбереження та екологічного
транспорту. Бюджет програми "Horizon 2020" на 7 років (з 2014 по 2020 рік)
становить 80 млрд євро.
Вікторія Дідач, юрист-аналітик ГО "Юридична Сотня"
http://life.pravda.com.ua/columns/2017/06/20/224810/

Додаток 15
Як полагодити пільговий автобус?
22 і 27 – кількість пільг, які закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" гарантує учасникам бойових дій та інвалідам війни.
На жаль, кількість не означає якість – в той час, коли декілька соціальних
гарантій зі скрипом, але все ж працюють, більшість пільг перебувають у
мертвому стані.
Є також пільги, які знаходяться десь на межі: у деяких регіонах вони діють, а
в інших – ні.
Однією із державних гарантій, які перебувають між життям і смертю, є
пільговий проїзд учасників російсько-української війни.
ЗМІ, форуми, соціальні мережі заповнені повідомленнями про те, що "водій
відмовився перевозити ветерана", "учаснику бойових дій не надали безоплатний
проїзд за посвідченням" тощо.
Цікаво, що географія цих повідомлень різна – ГО "Юридична Сотня" у
своєму звіті "Забезпечення потреб учасників російсько-української війни на
місцевому рівні" виявила, що у деяких областях система пільгового проїзду
працює краще, ніж в інших.
Чому існує така тенденція?
Що заважає на належному рівні забезпечити пільгові перевезення учасників
війни проти російської агресії?
І головне – як все виправити?
ТРИ ПРОБЛЕМИ
Почнемо з основних проблем. Їх сакральне число три.
У пошуках крайнього чи питання про фінанси
Право на пільговий проїзд закріплене у законі, який прийнято державою в
особі Верховної Ради.
Очевидно, що обіцянка, дана державою, повинна фінансуватись і за рахунок
держави, а саме із державного бюджету. Однак, із цим логічним умовиводом не
погоджується та ж держава.

У той час, коли у 2015 році на забезпечення проїзду всіх пільгових категорій
громадян було виділено близько двох мільйонів гривень, то у 2016 і 2017 роках
до державного бюджету України не закладено жодної копійки.
Остаточно зупинка державного фінансування пільгового проїзду була
оформлена наприкінці 2016 року, коли до Бюджетного кодексу були внесені
зміни, згідно з якими пільговий проїзд перенесено із категорій витрат, які
забезпечуються за рахунок коштів державного бюджету, до видатків, що можуть
здійснюватися з місцевих бюджетів.
Наголошую на слові "можуть", яке означає, що місцеві органи влади не
зобов’язані закладати кошти на пільговий проїзд – вони роблять це виключно на
власний розсуд.
Виходить парадоксальна ситуація, за якої пільга у законі є, закон повинен
виконуватись, а от кошти на виконання норми законодавства від держави не
надаються, а органи місцевого самоврядування можуть залучати власні фінанси,
а можуть і не залучити.
При цьому, законодавство гарантує не тільки право учасника російськоукраїнської війни на пільговий проїзд, але й право перевізника на відшкодування
збитків за такий проїзд.
Зокрема, стаття 7 закону "Про транспорт" передбачає компенсацію витрат
від безкоштовних перевезень пільгових категорій пасажирів в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів.
Стаття 37 закону "Про автомобільний транспорт" визначає, що перевізник
зобов'язаний перевозити пільгові категорії пасажирів, проте відповідно до
державного замовлення на такі перевезення і при компенсації державою витрат
на них.
Отже, права та гарантії в законодавстві прописані чітко, але без належного
фінансування вони залишаються тільки словами на папері.
Рівняння із двома невідомими
Основною причиною відсутності коштів на пільговий проїзд у державному
бюджеті є не стільки брак фінансів, скільки неможливість якісно прорахувати
розмір необхідних видатків.
Частина четверта статті 37 закону "Про автомобільний транспорт"
встановлює,

що
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та
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пільгових

перевезень

установлюються

замовленням, у якому визначається порядок компенсації збитків від цих
перевезень.
Таким чином, щоб визначити суму, яку потрібно закласти на компенсацію
перевізникам, потрібно вирішити просте математичне рівня – вартість однієї
поїздки помножити на кількість здійснених пільгових перевезень.
Якщо з вартістю квитка все зрозуміло, то із кількістю наданих пільгових
перевезень все набагато складніше. Для визначення цих даних необхідно вести
чіткий облік пасажирів та кількості поїздок, які вони здійснили.
Проблема в тому, що такий облік фактично не здійснюється.
По-перше, є труднощі суто з технічної сторони – дуже тяжко порахувати всіх
клієнтів при великому пасажиропотоці, особливо, якщо проїзд здійснюється без
квитка.
По-друге, існують великі корупційні ризики. Перевізники можуть завищувати
кількість здійснених пільгових перевезень і, якщо їм вдасться домовитись із
представниками влади, то вони зможуть отримати неправомірну вигоду за
рахунок бюджетних коштів.
Як наслідок, у замовлення на пільгові перевезення найчастіше закладається
не реальне число здійснених поїздок, а приблизні і неточні прорахунки або
результат домовленостей між владою та перевізниками.
Саме на цю причину вказано у вето президента на законопроект 04.02.2016
№4024 "Про внесення змін до додатків №3 та №7 до закону "Про Державний
бюджет України на 2016 рік" щодо фінансового забезпечення компенсації за
пільговий

проїзд

окремих

категорій

громадян

та

інших

передбачених

законодавством пільг".
Президент зазначив: "… існуюча система відшкодування витрат за пільговий
проїзд в умовах відсутності механізму обліку пільгових перевезень, будь-яких
обмежень щодо кількості, відстані та напрямків поїздок не є ефективною, не
дозволяє контролювати облік пільгових перевезень (кількість пільговиків, які
фактично користуються транспортом, вид транспорту, кількість поїздок тощо)".
Закон про невизначеність
Третя проблема – величезні прогалини у законодавстві. Інколи закон
прописаний так, що взагалі не зрозуміло у яких випадках і яким чином пільги на
проїзд мають надаватися.

Наприклад, пункт 7 статті 12 і пункт 7 статті 13 закону "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" надають учасникам бойових дій та
інвалідам війни відповідно право на безоплатний проїзд автобусами приміських і
міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та
міжобласних.
За цими пунктами проїзд надається без обмеження кількості поїздок
незалежно від відстані та місця проживання.
У той же час, пункт 17 статті 12 цього ж закону визначає, що учасник бойових
дій має право на безплатний проїзд один раз на два роки (або раз на рік зі
знижкою 50%) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним
транспортом.
Інвалід війни може скористатись таким правом один раз на рік (пункт 21
статті 13).
Таким чином, виникає питання – чи обмежує закон кількість безоплатних
поїздок у міжміських автобусах?
Чи можливо у вище зазначених нормах йде мова про різні види транспорту?
На запит ГО "Юридична Сотня" Міністерство інфраструктури надало
роз’яснення, що в обох випадках мається на увазі один і той же вид транспорту, і
кількість безоплатних поїздок на міжміських маршрутах не є вичерпною.
Відповідь доволі конкретна, однак вона не усуває колізії в законі і не
гарантує, що одного дня суд може дійти до висновку, що є протилежним позиції
міністерства.
Другий випадок неузгодженості у законодавстві пов’язаний із тими ж
пунктом 17 статті 12 і пунктом 21 статті 13. Як було зазначено, ці положення
надають право на обмежену кількість поїздок залізничним, водним, повітряним
або міжміським автомобільним транспортом.
З метою визначення кількості поїздок, які вже були здійснені протягом року,
уряд прийняв зміни до постанови від 12 травня 1994 р. №302, запровадивши
талони, які дають підставу на проїзд.
Однак, Генеральною прокуратурою було подано позов про визнання норм
постанови №302, які вводили проїзні талони, незаконними.
Позиція прокуратори полягала у тому, що у законі "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" про талони нічого не йдеться і пільговий

проїзд повинен надаватися виключно за посвідченням, а не за якимось
додатковим документом.
Суд погодився із аргументами Генеральної прокуратури. 16 жовтня 2013
року Вищий адміністративний у справі №К9991/12914/11 задовольнив вимоги
позивача.
Втім, незважаючи на рішення суду, до вище вказаної постанови не було
внесено відповідних змін і талони продовжують існувати, а Кабінет Міністрів
ігнорує принцип обов’язковості судових рішень, закріплений у статті 124
Конституції.
ТРИ ВАРІАНТИ РІШЕННЯ
Очевидно, що проблем із пільговим проїздом накопичилося багато і
більшість з них пов’язані із браком необхідних рішень та політичної волі.
Однак, шляхів вирішення дилеми є стільки, скільки описано проблем, – три,
кожен зі своїми перевагами та недоліками.
Електронний облік
17 січня 2017 року набрав чинності закон "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку
оплати проїзду в міському пасажирському транспорті", який дозволяє органам
місцевого самоврядування запроваджувати автоматизовану систему обліку
оплати проїзду.
Дана система дозволяє автоматично у комп’ютерній мережі обраховувати
дані про точну кількість здійснених поїздок, у тому числі пільгових. Таким чином,
вирішується основна проблема пільгових перевезень – маніпуляції із обліком
поїздок.
Разом з тим, є один недолік – така система дороговартісна і потребує час на
встановлення. Тому, хоча б на перехідний період доки на всіх маршрутах не буде
запроваджено автоматизовану системи обліку, потрібно шукати тимчасове
рішення проблеми.
Компенсація
Ще одним варіантом вирішення проблеми є усунення перевізника від
системи фінансування пільгового проїзду.
Досягнути цього можна, якщо витрати на пільговий проїзд будуть
компенсуватися не перевізнику, а самому пільговику.

Тобто, за таким механізмом компенсації учасник російсько-української війну
купує за власні кошти проїзний квиток, а потім звертається до органів влади для
відшкодування вартості цього квитка.
Вище описана система компенсації діє у Полтавській області із 2016 року.
Кожен громадянин, який має право на пільговий проїзд і проживає у Полтавській
області, може звернутись до органу соціального захисту за місцем проживання
для отримання компенсації за оплачений проїзд. Грошова компенсація
виплачується на підставі заяви через банк або поштою.
Запровадження компенсації у Полтавській області дозволило зменшити
соціальну напругу між перевізниками, владою та ветеранами.
Ще одним плюсом цієї системи стала можливість виявити підроблені
посвідчення, адже перед отриманням компенсації проводиться перевірка даних
пільговика.
Втім, і тут не обійшлось без недоліків. Спочатку у рішенні Полтавської
обласної ради йшлося про обмеження кількості поїздок, які підлягають
компенсації, – 40 внутрішньообласних і 10 міжобласних для кожного пільговика.
Такий ліміт викликав незадоволення частини ветеранів війни проти
російської агресії. Було навіть подано позов до суду для скасування цієї норми.
Як наслідок, обласна рада скасувала обмеження на компенсований проїзд.
Однак, навіть після внесення змін до рішення Полтавської облради не всі
суперечливі моменти було вирішено.
Програма компенсації поширюється виключно на тих, хто зареєстрований у
Полтавській області, що є доволі логічним, адже на компенсацію проїзду
витрачаються кошти обласного бюджету тільки цієї області.
Проте ветерани із інших регіонів України отримують відмову у пільговому
перевезенні, що все ж суперечить закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту".
На сам кінець, не всі учасники російсько-української війни задоволені саме
таким підходом до вирішення проблеми – вони банально не хочуть бути втягнуті
у фінансовий механізм компенсації.
І їх можна зрозуміти – не кожному сподобається витрачати свій час на
бюрократичну систему компенсації, коли закон дозволяє їм просто отримати
безкоштовний проїзд за умови пред’явлення посвідчення.

Монетизація
Третій варіант рішення близький до другого, але має важливі відмінності.
Дуже довгий час в українському суспільстві обговорюється ідея монетизації
деяких пільг. На прикладі пільгових перевезень, це означає, що особа, яка має
право на пільги, отримує певну суму коштів, які можна використати на проїзд.
На відміну від компенсації, гроші за проїзд надаються спочатку і сума завжди
фіксована та не залежить від кількості поїздок.
Правову підставу для запровадження монетизації вже було прийнято. 6
грудня 2016 року Верховна Рада прийняла закон від 06.12.2016 № 1774-VIII, в
якому доручила Кабінету Міністрів розробити законопроекти, необхідні для
запровадження монетизації, та розробити порядок її виплати.
Однак, уряд досі так і не розробив ні законопроектів, ні порядку
монетизації.
Знову ж таки плюсом є те, що перевізник усувається від фінансової
складової, що виключає проблеми з обліком і корупційні ризики.
При цьому бюрократичне навантаження на ветерана менше: кошти на
здійснення проїзду виплачуються одноразово (наприклад, раз на рік) і не
потрібно зберігати квитки, відносити їх в орган соцзахисту і очікувати на
компенсацію.
Втім, монетизація в Україні залишається одним із найтаємничіших планів
реформи соціального сектору.
Кабінет Міністрів, який підтримує цю ідею, так і не пояснює, яким чином
буде відбуватись монетизація, які пільги будуть монетизовані і якою буде сума
коштів, що виплачуватимуться замість пільги.
Відсутність інформації породжує справедливе побоювання у ветеранській
спільноті, що після запровадження монетизації більшість пільг буде скасовано, а
на заміну їм виплачуватиметься дріб’язок, за який нереально придбати послуги,
що на сьогодні за законом надаються безоплатно.
ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ АБО ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ "РЕМОНТУ"
Будь-який із вище описаних варіантів при правильному врахуванні їхніх
плюсів та мінусів може вирішити проблему забезпечення пільгових перевезень
ветеранів, які захищали суверенітет та територіальну цілісність країни.

Єдиним кроком, який необхідно зробити при обранні будь-якого із
запропонованих шляхів, є проявити політичну волю та прийняти відповідальність
за необхідні рішення.
На жаль, на сьогодні держава самоусунулась від вирішення проблеми,
припинивши виділення коштів на пільговий проїзд і перекинувши фінансовий
тягар за реалізацію обіцянок, прийнятих на рівні держави, на органи місцевого
самоврядування.
Незважаючи на те, що були прийняті деякі рішення у частині запровадження
автоматизованої системи обліку пасажирів та монетизації, але чіткої позиції
щодо подальших дій у реформуванні пільгових перевезень так і не було
висловлено, а найгірше, що відсутнє публічне обговорення та інформування про
можливі зміни у системі пільгового проїзду.
Все це наражає навіть найкращі рішення, які можуть бути прийняті урядом,
на небезпеку нерозуміння та відторгнення з боку ветеранів та громадськості.
Станіслав Івасик, юрист-аналітик ГО "Юридична Сотня", спеціально для
УП.Життя
https://life.pravda.com.ua/columns/2017/10/4/226796/

Додаток 16
Монетизація пільг на проїзд: зрада чи перемога?
Виктория Лавренюк
Координатор аналитико-адвокационного центра ОО "Юридическая сотня"
Закон України "Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту"
надає право безкоштовного проїзду учасникам бойових дій (п.7, п.17 ст. 12) та
інвалідам війни (п.7, п. 21 ст.13).
Хоч законодавством передбачено право на проїзд, на практиці є безліч
проблем з отриманням пільги. Перевізники відмовляють в безкоштовному
проїзді, а якщо не відмовляють, то встановлюють квоту не більше 1-2 пільговиків
на маршрут. Конфлікти ветеранів з водіями виникають чи не щодня.
Причин для суперечок досить багато: від відсутності відшкодування водіям
витрат на перевезення пільговиків, до нечіткого законодавства.
На забезпечення проїзду держава не виділяє жодної копійки ще з 2016
року, перекладаючи відповідальність на місцеву владу.
Сюди додаються проблеми із великою кількістю (більше 10) пільгових
категорій, яким надано право безкоштовного проїзду, а також проблеми з
облікомпасажирів, що не дозволяє чітко порахувати суму бюджетних коштів, яка
потрібна на покриття безкоштовного проїзду. Обладнання, необхідне для обліку
пасажирів відсутнє на 90% видах транспорту. Встановлення такого обладнання за
законом не є вимогою для здійснення громадських перевезень, а, відповідно, не
кожен перевізник бажає витрачати на це гроші з власної кишені.
Новий порядок
Нещодавно Кабмін ухвалив рішення, яким планує вирішити проблему. 14
березня 2018 року Кабмін прийняв Постанову "Деякі питання надання пільг у
готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального
користування на міських, приміських та міжміських маршрутах" №197 (далі –
Постанова). Текст документу було оприлюднено 25 березня 2018 року.
Дана Постанова вперше запроваджує можливість отримання грошової
виплати замість безкоштовного проїзду в громадському транспорті та дає
юридичні підстави для прийняття рішень про монетизацію на місцях.

Правову основу впровадження монетизації було затверджено давно. 6
грудня 2016 року Верховна Рада прийняла закон від 06.12.2016 № 1774-VIII, в
якому доручила Кабінету Міністрів розробити законопроекти, необхідні для
запровадження монетизації, та розробити порядок її виплати.
Прийняте рішення викликало дуже бурхливу реакцію ветеранів. Але чи є
підстави турбуватися?
Якщо

проаналізувати

текст

самого

документу,

то

Постанова

має

рекомендаційний характер. За органами місцевого самоврядування залишається
право надалі самостійно вирішувати яким чином буде надаватися пільга: чи буде
встановлена фіксована сума компенсації, чи ветерани продовжать їздити за
посвідченнями.
Найвірогідніше рішення про монетизацію приймуть у великих містах, де
попит на користування пільгою є чималим, що потребує значних видатків.
За Постановою КМУ компенсація за проїзд може бути надана, тим
категоріям, які мають право на безкоштовний проїзд за законом, це:
1) чорнобильці категорії 1, 2;
2) діти з інвалідністю внаслідок ЧАЕС;
3) УБД;
4) інваліди війни;
5) діти з багатодітних сімей;
6) ветерани військової служби;
7) батьки загиблих військовослужбовців;
8) особи з інвалідністю;
9) реабілітовані особи, які отримали інвалідність внаслідок репресій.
Крім того, місцева влада може розширити перелік пільгових категорій, які
мають право на компенсацію.
Якщо особа

належить

відразу до декількох пільгових категорій

–

компенсація надається один раз.
Про прийняття рішення про монетизацію в області та визначення суми
орган місцевого самоврядування протягом місяця інформує Мінсоцполітики.
Мінсоцполітики складає перелік відповідних населених пунктів і оприлюднює
його на офіційному веб-сайті Міністерства.
Розмір виплати обраховується в межах 30 поїздок на місяць, якщо більша
кількість поїздок не встановлена органом місцевого самоврядування. Ці 30

поїздок (чи більше) множаться на середню вартість вартості проїзду у міському
комунальному транспорті в області (станом на 1 січня поточного року). Місцева
влада може як завгодно збільшити кількість поїздок залежно від можливостей
місцевого бюджету. Якщо ж вартість проїзду зростає, то і сума монетизації
переглядається і з наступного місяця виплачується новий розмір виплати.
Варто звернути увагу, що міський комунальний транспорт – це переважно
електротранспорт (тролейбуси, трамваї) та тільки у невеликої кількості міст
України маршрутні таксі, адже більшість маршрутних таксі знаходяться в
приватній власності. Таким чином, вартість проїду в міських автобусах не буде
врахована при визначенні середньої вартості проїзду. У тролейбусах та трамваях
вартість проїзду є нижчою, ніж в маршрутних таксі, тому розмір виплати може не
в повній мірі покривати витрати на проїзд в автобусі.
Постанова також передбачає додаткові 20% для тих, хто має пільгу на
проїзд у міжміських маршрутах. Тобто учасники бойових дій та інваліди війни
будуть отримувати на 20% більшу виплату.
Отже, на міжміський проїзд монетизація також поширюється. Однак на це
передбачено лише 20% від загальної суми відшкодування, що явно недостатньо
на користування міжміськими маршрутами.
Тут варто зазначити, що законодавство доволі не чітко визначає, що таке
міжміський маршрут. П. 7 ст. 12 і п. 7 ст. 13 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" надають учасникам бойових дій та
інвалідам війни відповідно право на безоплатний проїзд автобусами приміських і
міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та
міжобласних. За цими пунктами проїзд надається без обмеження кількості
поїздок незалежно від відстані та місця проживання.
У той же час, п. 17 ст. 12 цього ж Закону визначає, що учасник бойових дій
має право на безплатний проїзд один раз на два роки (або раз на рік зі знижкою
50%)

залізничним,

водним,

повітряним

або

міжміським

автомобільним

транспортом. Інвалід війни може скористатись таким правом один раз на рік (п.
21 ст. 13). З метою обрахунку кількості поїздок, які вже були здійснені протягом
року, уряд прийняв зміни до Постанови від 12 травня 1994 р. №302,
запровадивши талони, які дають підставу на проїзд. 16 жовтня 2013 року Вищий
адміністративний у справі №К9991/12914/11 визнав незаконним існування

талонів. Втім, незважаючи на рішення суду, до вище вказаної Постанови не було
внесено відповідних змін і талони продовжують існувати.
Дія нещодавно прийнятої Постанови про монетизацію поширюється на усі
види транспорту загального користування на міських, приміських (крім
залізничного та річкового транспорту), а також міжміських маршрутах. Тому
навіть

після

прийняття

рішення

про

монетизацію,

можна

буде

надалі

користуватися талонами на проїзд як на залізничному, так і на міжміському
автомобільному транспорті.
Також розмір виплати підвищується для деяких категорій пільговиків.
Особи з інвалідністю І групи та діти з інвалідністю мають право на компенсацію в
подвійному розмірі. Особам з інвалідністю І, ІІ групи та діти з інвалідністю, які
навчаються або проходять реабілітацію виплата збільшується вдвічі.
Примірний обрахунок
Отже, спробуємо обрахувати мінімальну суму компенсації, на яку зможуть
розраховувати жителі Києва. Проїзд в комунальному транспорті міста становить
від 4 до 5 гривень. Це в середньому 4,5 гривні. Якщо КМДА прийме рішення
відшкодовувати мінімум – 30 поїздок, це буде 135 гривень.
Якщо ви маєте статус учасника бойових дій або інваліда війни – відповідно
отримуєте за 30 поїздок – 135 гривень + 20% = 162 гривні.
Якщо ви маєте статус особи з інвалідністю І групи або дитини з інвалідністю за 30 поїздок – 162*2 = 324 гривні (компенсація в подвійному розмірі).
Якщо ви маєте статус особи з інвалідністю І, ІІ групи або дитини з
інвалідністю та навчаєтесь або проходите реабілітацію - за 30 поїздок – 324*2 =
648 гривень (виплата зростає вдвічі).
Як отримати гроші
Отримати компенсацію можна через орган соціального захисту за місцем
реєстрації. Якщо людина вже отримує пенсію чи соціальну виплату через орган
соціального захисту, то кошти від монетизації проїзду автоматично будуть
перераховані на її рахунок. В іншому випадку необхідно звернутися із заявою про
отримання компенсації за проїзд до органу соціального захисту і подати свої
банківські реквізити.
Готівкові виплати здійснюються щомісяця до 20 числа.
Розмір отриманої щомісячної виплати не враховується під час обчислення
сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються

відповідно до законодавства. Тому можна не хвилюватись про можливість
втратити субсидію на комунальні послуги чи іншу допомогу від держави.
Якщо орган місцевого самоврядування вирішить не переходити на
монетизацію проїзду в межах регіону, то пільги на проїзд надалі залишаються
чинними в тій формі, в якій вони існували до прийняття Постанови. Тобто людина
далі

має

право

на

підставі

ветеранського

посвідчення

безкоштовно

користуватися транспортом. Без урахування кількості поїздок та без компенсації.
Мешканці областей, де не буде запроваджено монетизацію проїзду,
зможуть користуватися правом пільгового проїзду і в областях, де проїзд
монетизовано. В такому разі необхідно буде придбати квиток та звернутися до
органу соцзахисту за місцем проживання з заявою про відшкодування витрат на
проїзд, до заяви додати квиток. Щоб отримати відшкодування на квитку має бути
зазначено ПІБ, підпис особи, штамп підприємства, дата поїздки та назва
населеного пункту. Відшкодування перераховується 1 раз на місяць з 5 до 10
числа.
Чи спрацює монетизація?
Загалом,

ідея

монетизації

проїзду

є

потрібною,

щоб

забезпечити

справедливий доступ до права на пільговий проїзд. Втім, запропонований
Кабміном підхід впровадження монетизації "в межах місцевого бюджету" може
призвести до багатьох ризиків.
Жителі двох сусідніх населених пунктів будуть отримувати різні за розміром
відшкодування, оскільки бюджет, приміром, міста Луцька є значно більшим за
бюджет міста Ковеля чи селища Ратне Волинської області.Ситуація може
призвести до виникнення конфліктних ситуацій між ветеранами, які мають
однаковий статус за законом, але неодинакову допомогу за місцем проживання.
Однозначно виникатимуть проблеми та непорозуміння із забезпеченням
проїзду в областях не за місцем проживання, коли в одному населеному пункті
треба буде показувати посвідчення, а в іншому – оплачувати проїзд та потім
звертатися за відшкодуванням.
Розмір виплати залежатиме від вартості проїзду лише в комунальному
транспорті, який є нижчим, ніж проїзд в маршрутних таксі.
Розмір компенсації не покриє витрати на дорогу на міжміських маршрутах,
потрібно буде надалі користуватися талонами.

Уникнути вказаних негативних наслідків можна шляхом інформування
пільгових категорій і перевізників про перехід на монетизацію, комунікації з
ветеранською спільнотою та напрацювання спільного рішення щодо форми
забезпечення пільгового проїзду в місті, селі чи області.
Постанова, прийнята КМУ, є досить гнучкою та дає можливість місцевим
громадам самостійно обирати для себе оптимальний варіант забезпечення
права на пільговий проїзд. А от чи скористається громада такою можливістю і чи
прийме правильне рішення буде залежати тільки від активності її мешканців.
https://www.obozrevatel.com/economics/monetizatsiya-pilg-na-proizd-zrada-chiperemoga.htm

Додаток 17
Військовополонені: заручники права та політики

Політико-правове рішення називати конфлікт на Сході України "антитерор
истичною операцією, яка проходить в умовах особливого періоду", – призвело д
о термінологічного хаосу, який має негативні наслідки як для окремих військов
ослужбовців, так і для обороноздатності держави в цілому.
Основною проблемою є визначення правового статусу учасників конфлікту
. Особливо гостро це простежується у контексті осіб, які потрапили в полон.
Які
На

які

термінологічні
правові

поняття

гарантії

можуть

застосовувати
розраховувати

щодо
їхні

них?
родини?

Яка доля чекає на колишніх полонених після повернення додому?
На жодне з цих питань за більш ніж два роки війни під назвою АТО відпов
іді так і не знайшлось.
Міжнародне право проти антитерористичної операції
Незважаючи на широке застосування в національних ЗМІ, терміну "військо
вополонений" уникають ОБСЄ, Міжнародний Комітет Червоного Хреста та низка
інших міжнародних спостерігачів.
Вони обирають більш нейтральні, але менш чіткі словосполучення на кшта
лт "особи, які перебувають в примусовому утриманні невідомих збройних форм
увань" або ще більш абстрактне поняття – "утриманці". Логіка таких обтяжливих

лексичних нововведень ґрунтується на вимогах дотримання нейтральної, неупер
едженої позиції представниками міжнародних місій.
У той же час норми міжнародного гуманітарного права досить чіткі у пі
дходах до визначення статусу військовополонених. Так, 4-та стаття Третьо
ї Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 рок
у визначає, що військовополоненими вважаються особи, які потрапили в полон
до супротивника й належать до:
1) особового складу збройних сил сторони конфлікту, а також членів ополч
ення або добровольчих загонів, які є частиною цих збройних сил;
2) членів інших ополчень та добровольчих загонів, зокрема членів організ
ованих рухів опору, які належать до однієї зі сторін конфлікту й діють на своїй
території або за її межами, навіть якщо цю територію окуповано, за умови, що
ці ополчення або добровольчі загони, зокрема організовані рухи опору, відпов
таким

ідають
a)

ними

командує

особа,

яка

умовам:

відповідає

за

своїх

підлеглих;

b) вони мають постійний відмітний знак, добре розпізнаваний на відстані;
c)

вони

носять

зброю

відкрито;

d) вони здійснюють свої операції згідно із законами та звичаями війни.
Отже, норми МГП допускають застосування терміну "військовополонений"
– як до військовослужбовців ЗСУ та інших силових відомств, задіяних в АТО, так
і до добровольців та іноземців, які потрапили в полон.
2-га стаття Третьої Женевської Конвенції визначає, що дана Конвенція заст
осовується в усіх випадках оголошеної війни чи будь-якого іншого збройного ко

нфлікту, що може виникнути між двома чи більше Високими Договірними Сторо
нами, навіть якщо стан війни не визнаний однією з них.
Частина друга статті 2 Третьої Женевської Конвенції визначає, що дана Ко
нвенція також застосовується в усіх випадках часткової або повної окупації тер
иторії Високої Договірної Сторони, навіть якщо цій окупації не чиниться жодн
ий збройний опір.
Таким чином, Конвенція поширюється на військові конфлікти, навіть як
що стан війни юридично не оголошено. Як це наразі відбувається на територі
ї України.
Про те, що наша держава визнає себе стороною міжнародного збройного к
онфлікту, свідчить ціла низка нормативно-правових актів та політичних заяв ви
щого керівництва держави.
Так, на початку 2015 року парламент прийняв постанову №129-VIII "Про
Звернення ВРУ до ООН, Європейського Парламенту, ПАРЄ, Парламентської Асам
блеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, на
ціональних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації держ
авою-агресором" – у якій визнала себе об'єктом воєнної агресії, а Російську Фед
ерацію – державою-агресором.
Пізніше у цьому ж році Рада прийняла іншу постанову – від 21 травня 2015
року №462-VIII "Про Заяву ВРУ "Про відступ України від окремих зобов'язань, ви
значених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенці
єю про захист прав людини і основоположних свобод" – у зв'язку зі збройною аг
ресією Російської Федерації та окупацією частини території нашої держави.

Окупація Криму була визнана законом "Про забезпечення прав і свобод гр
омадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".
Постанови Верховної Ради від 17 березня 2015 року №252-VIII і №254VIIIаналогічно встановили факт окупації частини Донецької та Луганської област
ей.
Військовополонені: права та відповідальність
Згідно Третьої Женевської Конвенції військовополоненим гарантується пе
вний перелік прав.
Зокрема, держава, яка утримує військовополонених, несе відповідальність
за збереження їхнього життя та здоров'я, зобов'язана поводитись із полоненими
гуманно, не застосовуючи катування чи психологічний вплив, надавати безоплатн
у медичну допомогу тощо.
Отже, поширення статусу військовополоненого на наших військових, які ут
римуються противником, зможе покращити їх правове становище.
Крім того, визнання дії МГП у конфлікті на Сході дасть Україні й інший ко
зир – можливість притягнення Росії до відповідальності за незаконне
поводження з полоненими. Адже саме на Росію, як на учасницю конфлікту, а не
на міфічні "ДНР-ЛНР", правовий статус яких не визначено, покладається обов'яз
ок гарантувати військовополоненим вище описані права.
До відповідальності можна буде притягнути й окремих громадян Росій
ської Федерації.
Статті 6-8 Кримінального кодексу визначають, що кримінальній відповіда
льності у нашій державі, крім громадян, підлягають також іноземці, а статтею

434 передбачено покарання за погане поводження з військовополоненими у
вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
Проте, очевидно, що Росія сама ніколи не визнає своєї участі у неоголоше
ній війні.
А уникаючи терміну "військовополонені", міжнародна спільнота та україн
ська влада ще більше унеможливлює покарання РФ за незаконне поводження з
полоненими.
Визнання Росії відповідальною за дотримання норм Женевських Конвенці
й дозволить колишнім військовополоненим, права яких було порушено, звернут
ися до суду, у тому числі ЄСПЛ – з позовами проти РФ та отримати належну
компенсацію за завдану шкоду.
На жаль, на сьогодні, такі особи можуть судитись лише проти України, яка н
е забезпечила їх право на свободу відповідно до статті 5 Європейської конвенц
ії з прав людини.
Варто зауважити, що застосування норм міжнародного гуманітарного
права посилить і зобов'язання України, яка повинна надати статус військовопо
лоненого учасникам незаконних збройних формувань, які перебувають в українс
ькому полоні, та забезпечувати їм відповідний рівень захисту.
Втім, це не означає, що громадяни України, які перейшли на сторону проти
вника, зможуть уникнути покарання. Адже відповідно до Третьої Женевської Ко
нвенції статус військовополоненого поширюється тільки на громадян іноземно
ї держави. А власних громадян держава має повне право – і навіть обов'язок –
притягнути до кримінальної відповідальності за злочини проти основ націона
льної безпеки.

З іншого боку, якщо виходити з того, що під час проведення антитерористи
чної операції немає "військовополонених", а можуть бути лише "заручники теро
ристів", визначені у статті 1 закону "Про боротьбу з тероризмом" – Україна мала
б притягувати терористів, що утримують заручників, до відповідальності за стат
тею 147 Кримінального кодексу.
Доволі просте рішення, на перший погляд.
Але за весь час проведення АТО жоден учасник так званих "ДНР"/"ЛНР"
притягнутий до відповідальності не був.
Воно й не дивно. Адже ані "ДНР", ані "ЛНР" так і не були юридично визна
ні терористичними організаціями в порядку, встановленому 24-ю статтею
закону України "Про боротьбу з тероризмом". Відповідно, з юридичної точки зо
ру можуть виникнути сумніви, що особа утримувалась саме "терористами".
Тому єдиним способом виходу із правової невизначеності є закріплення ді
ї норм міжнародного гуманітарного права, що дозволить нарешті притягнути ви
нних осіб до відповідальності.
Окремо варто зауважити кілька слів про цивільних заручників.
На сьогоднішній день їх статус ще менш визначений, ніж у військовослужб
овців. Законодавством не передбачено для таких осіб жодних прав і гарантій.
Проте, якби було визнано дію Женевських конвенцій у російсько-українсь
кій війні, то утримання цивільних осіб в полоні автоматично вважалося б пору
шенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року
(Четверта Женевська Конвенція).
Однак, якщо ми говоримо про терористичну діяльність, то про ніяку відпо
відальність Росії за утримування цивільних не може йти мови – захоплення зару

чників є кримінальним правопорушенням, за яке покарання несуть конкретні ос
оби, визнані терористами. А не держава загалом.
Соціальний захист військовополонених
Поширення статусу військовополоненого на громадян України, які утриму
ються незаконними збройними формуваннями – не здатне само собою вирішити
всі проблеми таких осіб.
На сьогодні, українське законодавство не забезпечує навіть базових потреб
колишніх полонених.
Зокрема, не існує ніяких програм медичної та психологічної реабіліта
ції людей, які пережили жахіття полону. Крім того, після повернення додому,
такі особи дуже часто зустрічаються з тим, що їх звільнено з роботи, а банком на
раховано колосальні відсотки за взятим раніше кредитом.
У цій ситуації українське законодавство повинно забезпечити механізми н
адання належної підтримки членам сімей військовополонених та особам, які бу
ли звільнені з полону.
Вирішити
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завдання

можна

було

б

двома

способами:

1) прийнявши окремий закон "Про статус військовополонених, гарантії їх соціал
ьного

статусу";

2) або внести відповідні зміни до вже існуючої законодавчої бази.
У першому варіанті, новий закон дублюватиме існуючі норми МГП та гара
нтії соціальної підтримки, передбаченої законом "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту". Крім того, положення законопроекту буде скла
дно сформулювати достатньо вузько, щоб вони не поширювалися на бійців неза

конних збройних формувань. Відповідно, виникає ризик, що в майбутньому зрад
ники України матимуть аналогічні статуси і користуватимуться тим же набором п
ільг, що й захисники нашої держави.
Тож другий варіант доцільніший – внести зміни до закону "Про статус вете
ранів" та інших нормативно-правових актів, якими передбачити статус учасника
війни для військовополонених.
Крім того, необхідно розробити державні цільові програми щодо реабіл
ітації та надання психологічної допомоги колишнім полоненим. Перевагами ці

льових програм над механічним прийняттям нових законів є те, що відповідно д
о Закону України "Про державні цільові програми", такі програми втілюються
поетапно, за ними закріплюються відповідальні органи влади і у державному б
юджеті кожного року закладаються кошти на їх виконання.
Як розв'язати Гордіїв вузол?
Отже,
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забезпечення належного рівня прав та соціальної підтримки особам, які побув
али в полоні.
Приймаючи рішення, який термін вживати, "заручник" чи "військовополон
ений", варто пам'ятати про наслідки.
Адже конфлікт на Сході України – це гібридна війна, а у гібридній війні н
айбільше значення мають слова.
Тому Україна, будучи державою-учасницею всіх Женевських конвенцій, по
винна передбачати відповідні статуси для всіх учасників збройних конфлікт
ів на її території чи за її участю, а також наполягати на дотриманні мі

жнародного права всіма сторонами конфлікту та міжнародними спостерігачами
.
Іншою проблемою є забезпечення колишніх полонених належним рівне
м соціального захисту.
Переживши муки полону, особа після повернення до мирного життя не пов
инна страждати від безправ'я та соціальних негараздів. Критично необхідним є
внесення змін до діючого законодавства та розробка державних цільових прогр
ам, направлених на реінтеграцію у мирне життя осіб, звільнених з полону.
Вирішення цих двох проблем здатне звільнити військовополонених з подві
йного полону: з неволі, в яку їх було запроторено ворогом, та із полону, штучно
створеного їх невизначеним правовим становищем і політичною нерішучістю.

Станіслав Івасик, експерт "Юридичної сотні", спеціально для УП
https://www.pravda.com.ua/columns/2016/09/4/7119178/

Додаток 18
Забуті живі. Права родин полонених
Які права мають родини полонених і самі бранці після звільнення. Аналіз
аспектів
Матеріал друкованого видання
№ 3 (479)
від 19 січня, 2017
За три роки війни через жахи полону пройшло 3080 осіб. Станом на 15 груд
ня 2016-го, за офіційною статистикою, у неволі в терористичних формувань пере
бувало 110 осіб. Офіційні цифри є зазвичай заниженими, але й ця кількість бра
нців велика, особливо коли врахувати, що вже довгий час діє так званий режим т
иші, а питання заручників постійно обговорюють у Мінську.
Ще більш дивним здається те, що за весь час проведення АТО для полонени
х та їхніх родин не було створено жодних державних програм підтримки й соціа
льного захисту. Не применшуючи зусиль, докладених Україною до звільнення нез
аконно утримуваних осіб, усе-таки слід констатувати, що система державної доп
омоги бранцям та членам їхніх сімей має низку прорахунків.
Звістка про неволю
Однією з найбільших проблем для родичів є брак інформації про близьку
особу в неволі. Це стосується не тільки часу, проведеного в полоні, а й відомост
ей про сам факт захоплення військовослужбовця, його місцеперебування. Згідно
з Інструкцією з організації обліку особового складу Збройних сил України кома
ндири зобов’язані повідомляти рідних лише про смерть бійця. Коли ж ідеться п

ро полон, то повноваження командирів зводяться до сповіщення вищого керівн
ого складу. Оскільки чинне законодавство прямо не покладає на військових нач
альників обов’язок сповіщати рідню військовослужбовця про його полонення,
непоодинокими є випадки, коли члени сім’ї дізнаються про захоплення рідної л
юдини від волонтерів, міжнародних організацій або навіть терористів. Цю сит
уацію яскраво ілюструє досвід сім’ї полоненого бійця 3-го окремого полку спе
ціального призначення ЗСУ Сергія Глондара. Як розповідає його сестра Людмил
а, про перебування Сергія в полоні мати дізналася тільки після того, як їй зател
ефонували представники терористичних формувань.
Читайте також: Списки полонених. Момент істини
Боротьба за волю

Коли сім’я все-таки дізнається про полонення родича, перед нею постає зав
дання запустити процес звільнення.
Перше, що повинні зробити рідні захопленого в районі АТО, — звернутися
до Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлени
х волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих у р
айоні проведення антитерористичної операції (далі Центр) при Службі безпеки
України. Саме на цю установу покладено функції розшуку та звільнення заручни
ків. Центр веде облік осіб, які були незаконно позбавлені волі, захоплені як за
ручники, зникли безвісти й загинули. Тому необхідно переконатися, що особа, як
а перебуває в полоні, потрапила до цього реєстру.

ОЧІКУЮЧИ НА ВИЗВОЛЕННЯ ЛЮДИНИ, РІДНІ МАЙЖЕ НЕ ОТРИМУЮТЬ ОФ
ІЦІЙНО ПЕРЕВІРЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ЗАЗВИЧ
АЙ ЇМ НЕ ПРИХОДЯТЬ СПОВІЩЕННЯ СЛІДЧОГО ПРО ВЕДЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ
Наступний крок для сім’ї бранця — добиватися проведення внутрішнього с
лужбового розслідування командиром військової частини, де служив полонений
(якщо воно не було проведене раніше).
Це потрібно із двох причин.
По-перше, відповідно до абзацу 3 п. 12.2 Інструкції про порядок виплати г
рошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України та деяким
іншим особам таке розслідування є передумовою видання коштів, призначених
полоненому бійцеві, членам його сім’ї.
По-друге, службове розслідування повинне встановити, чи особа була захоп
лена в полон, чи потрапила до рук ворога із власної волі.
За добровільну здачу передбачена кримінальна відповідальність у вигляді
позбавлення волі на строк від 7 до 10 років (ст. 430 Кримінального кодексу Укра
їни).
Зазвичай службове розслідування проводиться протягом місяця, але за пот
реби може бути продовжене ще на один місяць (п. 1.6 Інструкції про порядок п
роведення службового розслідування у Збройних силах України). За його результ
атами командир частини видає наказ про оголошення військовослужбовця захоп
леним у полон або заручником. Цей наказ є підставою для виплати грошового за
безпечення на користь членів сім’ї згідно з п. 12.2 згаданої Інструкції про поря
док виплати грошового забезпечення.

Після службового розслідування починається досудове слідство. Саме воно
є наступною проблемною точкою в системі звільнення полонених. Річ у тому, щ
о правоохоронні органи досі не мають спільної позиції щодо кваліфікації зло
чину, пов’язаного із захопленням та катуванням полонених.
За фактом потрапляння особи в полон територіальні управління Націонал
ьної поліції відкривають на підставі заяви родичів кримінальні провадження
відповідно до ст. 147 Кримінального кодексу України (далі ККУ). Вона передбач
ає позбавлення волі строком від 5 до 15 років за «захоплення або тримання осо
би як заручника з метою спонукання родичів затриманого, державної або іншої
установи, підприємства чи організації, фізичної або службової особи до вчине
ння чи утримання від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника».
Читайте також: Розчарування року
Тим часом Головна військова прокуратура з осені 2015 року веде власне сл
ідство в межах єдиного кримінального провадження за фактом скоєння військов
их злочинів проти України та її громадян, зокрема й пов’язаних із жорстоким по
водженням із полоненими. У цьому провадженні розслідуються злочини за ст.
438 Кримінального кодексу, яка передбачає позбавлення волі строком від 8 до
15 років або довічне ув’язнення за жорстоке поводження з військовополо
неними чи цивільним населенням.
Таким чином, два розслідування щодо полонених паралельно проводять
Національна поліція за ст. 147 і Головна військова прокуратура за ст. 438 Кримі
нального кодексу. Проблема тут не так у відсутності єдиного процесуального кер
івництва (що однозначно негативно впливає на ефективність слідчих дій), як у

тому, що ст. 147 і 438 є концептуально взаємовиключними й застосовуються в рі
зних випадках.
Ст. 147 ККУ не торкається бойових дій, її застосовують тільки щодо бандитс
ької чи терористичної діяльності. Постраждалим за цією статтею є заручник. Во
на криміналізує сам факт його поневолення як заборонений відповідно до Між
народної конвенції про боротьбу із захопленням заручників.
На противагу їй ст. 438 ККУ застосовується у випадку бойових дій та збройн
их конфліктів. Вона захищає права військовополонених та цивільного населення
. Злочином за ст. 438 є виключно жорстоке поводження з полоненим як таке, що
порушує ІІІ Женевську конвенцію. Утім, сам факт узяття військовополоненого н
е є злочином, бо ані жоден міжнародний договір, ані український закон не забо
роняє захоплення військовослужбовців противника. Поневолення особового скл
аду ворога є логічною частиною ведення бойових дій. Водночас бранці мають га
рантії, як-от право на гуманне поводження; строк утримання їх не може переви
щувати три місяці; крім того, вони мають право на листування з родичами та ін
ші права, закріплені Женевськими конвенціями й додатковими протоколами.
Отже, те саме діяння неможливо кваліфікувати одночасно за ст. 147 і 438 К
римінального кодексу, бо вони мають різну сферу застосування. Невизначеність
юридичної позиції правоохоронних органів України потенційно можуть викор
истати злочинці, які катували наших полонених, для зменшення міри покарання,
адже ст. 147 передбачає менший термін ув’язнення, ніж ст. 438.
Читайте також: Невідомою залишається доля лише 4 «кіборгів»

Іще одним прорахунком ведення слідства є незадовільна робота з родичам
и бранця. Як було зазначено раніше, часто сім’ю не повідомляють навіть про по
лонення бійця. Не краща ситуація із процесом звільнення. Очікуючи визволенн
я людини, рідні майже не отримують офіційно перевіреної інформації від ор
ганів державної влади: зазвичай їм не приходять сповіщення слідчого про веде
ння розслідування, з ними рідко контактує Центр визволення заручників при СБ
У.
Відсутність офіційних даних оточує членів сім’ї інформаційним вакуумом
, змушує шукати неперевірені відомості. Як наслідок — вони часто стають жертв
ами аферистів, котрі, прикидаючись терористами, що утримують полоненого, ви
магають викуп. Насамкінець рідні не бачать іншого виходу, крім як вийти на акц
ію протесту чи самостійно вступити в переговори з незаконними збройними
формуваннями.
Фінансова опора
Не забуваймо, що захоплення батька чи матері в полон означає не тільки б
езліч недоспаних ночей, а й різке погіршення фінансового становища: поки рід
на людина перебуває в неволі, всі сили спрямовуються на боротьбу за її звільне
ння. Відповідно в такий нелегкий час родина потребує фінансової підтримки.
Єдине рішення, яке може запропонувати держава, — виплата грошового заб
езпечення полоненого військовослужбовця на користь членів сім’ї.

Донедавна законодавчо закріплена процедура виплати коштів родині поло
неного мала низку юридичних прогалин. Зокрема, питанню видачі грошового заб
езпечення рідним бійця присвячено тільки невеликий розділ XII «Правила випла

ти грошового забезпечення у разі смерті (загибелі) військовослужбовців, якщо
вони визнані безвісно відсутніми або оголошені померлими» Інструкції про п
орядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил Ук
раїни та деяким іншим особам. Ці норми одночасно регулюють два питання:
виплати в разі смерті військовослужбовця та розрахунку на користь родичів по
лоненого (заручника).
Незначний обсяг розділу XII і те, що в ньому йдеться відразу про дві абсол
ютно різні категорії військовослужбовців (зниклі безвісти або оголошені пом
ерлими та військовополонені), вказують на факт, що перерахунку грошового заб
езпечення на користь родичів полоненого на нормативному рівні приділено ма
ло уваги.
Читайте також: Справа Без'язикова: перші суперечності
Як наслідок — низький рівень нормативного регулювання в цьому питанні п
ризводить до того, що багато моментів у процесі здійснення виплат залишено на
розсуд військових чиновників.
Особливо гостро ця проблема проявляється у випадку, коли військовослуж
бовець, який потрапив у полон, отримував грошове забезпечення готівкою в час
тині, яка перебуває в районі АТО, й не оформлював банківської картки. За звича
йною процедурою для одержання виплат родич має написати заяву до частини, д
е служив військовополонений. У ній член сім’ї може зазначити банківський рах
унок, на який переказуватимуть гроші. Якщо частина дислокована на мирній тер
иторії, то подати цю заяву просто, а от у випадку розташування в районі АТО вин
икають труднощі: самостійно поїхати до місця призначення складно й неб

езпечно, поштою надіслати заяву не завжди можливо і зовсім не факт, що з тепе
рішнім рівнем бюрократії військовий чиновник не відмовиться розглядати пап
ір, поданий не особисто заявником.
Ситуація дещо покращилася з набранням чинності Постановою Кабінету М
іністрів від 30 листопада 2016 року № 884, яка вперше визначила єдиний поряд
ок виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у п
олон, для всіх силових відомств і структур.

Нею затверджено перелік документів, які потрібно додати до заяви про
отримання грошового забезпечення полоненого:
• копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище
, ім’я та по батькові й реєстрацію місця проживання (перебування);
• довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у
разі відсутності такої інформації в паспорті);
• копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);
• копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);
• код платника податків.
Установлено чіткий строк, протягом якого командир військової частини по
винен розглянути заяву родичів, — 15 днів.
Насамкінець закріплено виключний перелік підстав для відмови командир
а у виплаті грошового забезпечення на користь членів сім’ї:
• подання заяви особами, що не належать до членів сім’ї;
• подання не всіх документів;
• подання заяви після звільнення військовослужбовця з полону;

• якщо виявиться, що військовий добровільно здавсь у полон або самовіль
но покинув частину.
Загалом Постанова № 884 значно вдосконалює порядок виплати грошового
забезпечення рідним полоненого.
Наступним кроком має стати внесення відповідних змін до згаданої Інстру
кції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Зброй
них сил України, що затверджена Міністерством оборони.
Спочатку слідство, потім гроші
Однак нова постанова Кабміну не вирішує всіх проблемних питань. Як уже
було зазначено, відповідно до абзацу 3 п. 12.2 Інструкції про порядок виплати г
рошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України та деяким і
ншим особам переказу грошового забезпечення на рахунок родича передує служ
бове розслідування, котре має встановити обставини, за яких особу полонили.
Дивіться також інфографіку: Нові й старі бранці Кремля
Тривалість службового розслідування — місяць. Однак за рішенням коман
дира воно може бути продовжене на такий самий термін. Зазначимо, що узалеж
нення виплати грошового забезпечення від попереднього розслідування й затри
мка переказу коштів щонайменше на місяць не відповідають вимогам Закону «
Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Ч.
6 ст. 9 цього закону встановлює, що виплата грошового забезпечення рідним зді
йснюється до повного з’ясування обставин захоплення бійця в полон. Таким чино
м, грошове забезпечення мало б виплачуватися з моменту поневолення і припин
ятись, якщо виявиться, що військовослужбовець здався добровільно.

Різку відмінність між нормою закону та практикою її реалізації Міністе
рство оборони пояснює просто: немає механізму повернення бюджетних коштів,
які були безпідставно нараховані членам сім’ї, тому командир частини
зобов’язаний переконатися, що військовослужбовець потрапив у бранці не зі св
оєї волі, і тільки тоді призначати виплати на рахунок родича.
Грошове забезпечення: кому, як і скільки
Окремо варто поговорити про механізм розподілу грошового забезпеченн
я між членами сім’ї полоненого. Ст. 9 Закону України «Про соціальний і правов
ий захист військовослужбовців та членів їх сімей» визначає, що кошти виплачу
ються в порядку черги: спочатку дружині (чоловіку) військовослужбовця; якщо ї
ї (його) немає — повнолітнім дітям, які проживають разом із військовим; якщо
й таких немає — законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновл
ювачам неповнолітніх дітей; нарешті, якщо немає нікого з перелічених осіб —
людям, які перебувають на утриманні бійця, або його батькам.
Якщо в межах однієї черги на грошове забезпечення полоненого претенду
ють відразу кілька родичів, сума розподіляється між ними порівну.
Пріоритети, прописані у ст. 9, видаються як мінімум дивними, бо ж не врах
овують інтересів найменш захищених членів сім’ї — дітей.
У будь-якому випадку всі гроші отримує дружина, з якою військовослужбов
ець перебував у шлюбі на день полонення. А як діяти, коли жінка, шлюб із якою
ще не розірвано, була позбавлена батьківських прав і мешкає окремо від дітей?
Або що робити, коли військовослужбовець одружений повторно і в попередньо
му шлюбі є діти, на яких потрібно виплачувати аліменти? Закон «Про соціальни

й і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» не враховує таких
родинних нюансів.

Проблеми постають і при розрахунку суми, виплачуваної членові сім’ї бра
нця.
Нагадаємо, що система грошового забезпечення військовослужбовців скла
дається з багатьох елементів, залежних від звання, посади, характеру обов’язків,
які виконує військовий, тощо.
Читайте також: За час АТО на окупованих територіях звільнили та знайшли
понад 3 тисячі людей – СБУ
Водночас, відповідно до пп. 15 п. 116 Положення про проходження громад
янами України військової служби у Збройних силах України військовослужбовц
і, які потрапили в полон або стали заручниками, звільняються з обійманих посад
і переводяться в розпорядження відповідних командирів (начальників). Така пр
оцедура автоматично зменшує розмір заробітної плати, бо посадовий оклад та д
еякі інші види грошового забезпечення військовослужбовцям, які перебувають
у розпорядженні, не виплачуються. Як наслідок — сім’я заручника отримує мен
шу суму, ніж рідні військовослужбовця, який продовжує службу й не перебуває
в полоні.
Виправити таку несправедливість мав законопроект № 4878 від 1 липня
2016 року «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про соціальний і пра
вовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (щодо забезпечення рівн
ості прав військовослужбовців на грошове забезпечення)», котрий нині підписа
ний президентом і набрав чинності як Закон 1486-VIII від 6 вересня 2016-го.

У законі вказано, що родичам полоненого виплачується грошове забезпече
ння, яке включає посадовий оклад за останнім місцем служби. Таким чином, для
бійців, яких утримують незаконні збройні формування, буде збережено обсяг
зарплати навіть за умови, що їх звільнять із посади й переведуть у розпоряджен
ня. Іншим способом підтримки сім’ї бранця могло б стати державне нефінансов
е сприяння у формі пільг, привілеїв тощо.
На волі
Після визволення з полону військовослужбовець та члени його сім’ї і нада
лі потребують підтримки. Проте наслідки психологічних травм та проблеми зі з
доров’ям доводиться долати самотужки, паралельно даючи раду фінансовим та п
обутовим негараздам, які накопичилися за час полону. А що в цій ситуації проп
онує держава? Військовослужбовці мають право на отримання послуг реабіліта
ції та санаторно-курортного лікування відповідно до законів «Про статус ветер
анів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про соціальний і правовий захи
ст військовослужбовців та членів їх сімей».
Система реабілітації ветеранів АТО недосконала й не раз зазнавала крити
ки. Наявні послуги реабілітації не враховуватимуть специфіки та особливих вим
ог інтеграції в мирне життя саме людей, які стали жертвами незаконного утрима
ння.
Тому для створення ефективної системи реінтеграції колишніх полонених
у мирне життя критично необхідно поряд з уже наявними постановами КМУ від
31 березня 2015 року № 221 та від 31 березня 2015-го № 179, які регулюють пит
ання психологічної реабілітації і соціальної та професійної адаптації учасни

ків АТО, ухвалити нові програми, що визначатимуть специфіку цих процедур сам
е для звільнених із полону. Окрім того, у порядку, передбаченому Законом «Про
соціальні послуги», потрібно затвердити державний стандарт соціальної послуг
и реабілітації та адаптації колишніх полонених із метою запровадження єдини
х вимог та нормативів у цій сфері.
У полоні фінансів
Не менш важливе питання фінансового забезпечення звільнених із полону.
Очевидним є факт, що людина, яка нещодавно вийшла з казематів, не може чере
з її медичний та психологічний стан відразу взятися до трудової діяльності. Як
наслідок — протягом періоду реінтеграції в мирне життя колишній бранець по
требує сторонньої грошової підтримки.
Читайте також: Послом доброї волі ООН стала єзидка, яка була полоненою
ІД
На сьогодні Закон «Про соціальний і правовий захист військовослужбовці
в та членів їх сімей» і Постанова КМУ від 25 грудня 2013 року № 975 гарантують
виплату військовослужбовцям одноразової грошової допомоги у випадку інвал
ідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності. Уті
м, знову ж таки ніяких грошових надбавок для осіб, які постраждали за свою дер
жаву, перебуваючи в полоні, не передбачено.
Водночас різні держави світу надають компенсацію своїм захисникам, які
потрапили в неволю. Найбільш поширеною є практика надання грошової допом
оги, обсяг якої залежить від кількості днів, проведених у полоні: що довше осо
ба перебувала в бранцях, то більшу суму зможе отримати, вийшовши на волю.

Така система одноразової допомоги не тільки дає шанс забезпечити повну
реадаптацію колишнього полоненого. Виплата грошей за кожен день полону є, о
крім іншого, стимулом до роботи над звільненням громадян: державі не вигідн
о зволікати з визволенням бранців, бо кожен новий день їхньої неволі означає
збільшення витрат із держбюджету.
Полонені без статусу
Окремо варто відзначити проблеми добровольців, волонтерів та цивільни
х громадян, які стали бранцями в районах проведення АТО.
За даними Української Гельсінської спілки з прав людини, цивільні особи
(до яких належать мирні громадяни, волонтери та добровольці, що не ввійшли д
о офіційних військових формувань) становлять 48% загальної кількості бранців
. Утім, хоч ця група осіб є половиною всіх ув’язнених, її соціально-правовий
захист лишається невизначеним.
Як наслідок — для таких людей узагалі не передбачено реабілітаційних пр
ограм.
Єдиний виняток — волонтери та добровольці, які стали в районах проведен
ня АТО інвалідами й мають право на статус інваліда війни відповідно до Закон
у «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Однак що робити, коли ти не підпадаєш під дію жодного із цих законів? В
ітчизняне законодавство не дає на це запитання відповіді. Виходить, полонений
сам винен, що, перебуваючи в неволі, не дістав інвалідності?
Надати цивільним хоч якісь права на реабілітацію повинен був Закон №
1609-VII, ухвалений іще 2014 року. Він уможливив отримання технічних та інших

засобів реабілітації мирними громадянами, які проживали в районах проведен
ня АТО, за умови, що ті не вчинили кримінальних правопорушень. Утім, характе
р цього закону радше точковий, а не комплексний. До технічних та інших засобів
реабілітації належать засоби пересування, медичне оснащення тощо. Перелік н
е включає таких потрібних колишнім бранцям видів реабілітації, як психологіч
на, соціальна, професійна і трудова.
Схожа ситуація щодо трудових та соціальних прав цивільних осіб, звільнен
их із полону.
Читайте також: СБУ оприлюднила дані про заручників і зниклих безвісти в
зоні АТО

Ст. 119 Кодексу законів про працю України гарантує військовослужбовцю з
береження робочого місця й середнього заробітку на час служби (що включає п
еріод полону). Такої гарантії для добровольців та цивільних бранців немає — р
оботодавець може їх звільнити за прогул, і юридичні норми цьому не зарадять.
Аналогічна ситуація із кредитними зобов’язаннями. Ч. 15 ст. 14 Закону «П
ро соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» устан
овлює, що для військових протягом усього періоду проходження служби штрафн
і санкції, пеня та відсотки за користування кредитом не нараховуються. Знову ж
таки для цивільних і добровольців ця гарантія відсутня.
Вирішити проблеми соціального захисту добровольців та цивільних полон
ених допомогла б їх інтеграція в систему соціальної підтримки з поширенням
на них правових статусів, передбачених законом.
Позитивний досвід

За три роки збройного конфлікту вітчизняне законодавство так і не було ад
аптоване до умов воєнного часу та до потреб усіх постраждалих від бойових дій.
Тому необхідно вносити швидкі, але водночас ефективні та обдумані законодав
чі зміни.
При цьому вигадувати нову систему соціального захисту полонених та члені
в їхніх сімей не потрібно — достатньо лише поглянути на досвід інших країн, щ
о воювали.
Так, протягом 2014–2015 років у Сполучених Штатах Америки було
розроблено кардинально нову систему звільнення незаконно утримуваних осіб,
яка передбачає наявність окремого органу, відповідального за роботу із сім’ям
и військовополонених, залучення їх до процесу визволення рідних, а також
надання психологічної допомоги через спеціально підготовлених професіонал
ів.
Крім того, Департамент у справах ветеранів США створив спеціальні коорд
инаційні центри у своїх регіональних відділеннях, які надають консультації сі
м’ям полонених та звільненим особам щодо їхніх прав, гарантій, державних про
грам, а також громадських організацій і недержавних ініціатив у царині підтри
мки та реабілітації жертв війни. Колишнім бранцям виплачують грошову допо
могу, деякі види якої залежать від тривалості полону.
Цікавою є норма щодо встановлення зв’язку втрати здоров’я з фактом переб
ування в неволі. На відміну від українського законодавства, яке змушує визначи
ти чіткий причинно-наслідковий зв’язок між травмою та її наслідками, у США д
іє правило: якщо колишній бранець утратив працездатність на 10% і більше, йо

го звільняють від обов’язку доводити, що ушкодження здоров’я було спричинене
саме перебуванням у руках ворога.
Схожа система функціонує і в Канаді. Там військовополоненим надають св
ої послуги спеціальні соціальні працівники, а також виплачується щомісячна г
рошова допомога в обсязі, котрий вираховують як відсоток установленої законо
м базової пенсії (1293,75 канадського долара відповідно до чинного закону про
пенсію). Він варіюється від 5% до 50% залежно від часу перебування в полоні.
Україна як держава, що перебуває у стані війни, мала б перейняти хоч дещ
о із цього позитивного іноземного досвіду й інтегрувати його у вітчизняне зако
нодавство та бюджетні програми.
http://tyzhden.ua/Society/183391

Додаток 19
Міністерство у справах ветеранів: виклики і рішення
Підтримка ветеранів — запорука сильної армії та міцної держави.
Такого принципу дотримувались і Юлій Цезар, і Наполеон, і президент
Лінкольн, і навіть влада сучасного Китаю. В державах, де суспільство шанобливо
ставиться до колишніх воїнів, немає проблем із мобілізацією, небажанням
служити та недоукомплектованим або неякісно укомплектованим військом.
Ветерани, про яких дбають, — найкращі рекрутери і промоутери військової
служби. У світі існує кілька моделей підтримки ветеранів. Залежать вони від рівня
розвитку суспільної свідомості, традицій та культурних цінностей.
Як це робиться "в них"
Так, скажімо, у Великій Британії, що велику частину своєї багатовікової
історії провела в перманентному стані війни, основну підтримку ветеранам надає
британський народ. Держава виконує лише координаційну функцію між різними
громадськими

організаціями,

фондами

та

приватними

ініціативами,

що

розробляють та імплементують проекти підтримки ветеранів.
У Британії система соціального захисту ветеранів діє на основі суспільного
договору, в якому основне і єдине положення полягає в тому, що суспільство
зобов'язується забезпечувати однакове ставлення та рівні можливості як людям,
котрі воювали й ризикували життям за державу, так і громадянам, котрі до
військової служби не мають жодного стосунку. Це правило вже давно стало
звичаєм, а тому роль держави у підтримці ветеранів у Британії мінімальна.
У державах зі слабшими традиціями, але з чітким розумінням значення
сильної армії дбайливе ставлення до ветеранів забезпечується через спеціально
створені структури. У США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії — це міністерства у
справах ветеранів.

Зазначені відомства

відповідають

за

формування та

реалізацію політики держави у сфері підтримки ветеранів. За величиною
бюджетних

видатків

та

кількістю

працівників

ветеранські

міністерства

поступаються хіба що бюджетам міністерств оборони.
Таким чином, чи то шляхом звички і природної співпраці, чи то шляхом
примусу у формі обов'язкової сплати податків та розбудови відповідних

державних структур суспільство, яке хоче бути захищеним, повинно дбати про
своїх ветеранів.
Як це робилося в нас
Російська

агресія

проти

України

пробудила

свідомість

українських

громадян. Упродовж 2014-го та 2015-го років чимала кількість населення
почувалася відповідальною і за українську армію, і за ветеранів, які звільнялися
після пекла бойових дій. На хвилі патріотичного піднесення та певного шокового
стану внаслідок війни громадяни збирали кошти пораненим, започатковували й
розвивали проекти допомоги колишнім військовим, брали під опіку сім'ї
полеглих воїнів.
Проте затяжний характер конфлікту і невизначеність владою його статусу не
дозволили дбайливому ставленню до ветеранів перетворитися на сталу
культурну традицію українського народу. Натомість інтерес суспільства до теми
ветеранів день у день спадає пропорційно утвердженню на думці, що держава
давно мала б знайти рішення у сфері соціального захисту ветеранів. Тим більше
що війна триває, а сильна армія потрібна нашій державі як ніколи.
У цьому контексті, доволі логічним є усвідомлення необхідності нагального
врегулювання питань, пов'язаних із формуванням державної політики у сфері
соціального захисту ветеранів. Правильним шляхом для України мало би стати
створення спеціального органу, що забезпечуватиме ветеранам якісні й доступні
послуги, які держава реально здатна забезпечити.
Перший крок до цього зроблено 27 лютого 2018 р., коли на політичному
рівні було прийнято рішення утворити Міністерство у справах ветеранів.
Відповідну постанову ініціював Комітет ВРУ у справах ветеранів, учасників
бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю. До
ухвалення постанови і в стінах парламенту, і за його межами ідея створення
міністерства відкидалась як мало реалістична.
За 26 років незалежності України жодне скликання парламенту, жоден уряд
і

жоден

президент

не

наважилися

порушити

питання

реформування

успадкованої від Радянського Союзу низькоефективної та бюджетозатратної
системи пільгового забезпечення ветеранів. Будь-які зміни, навпаки, полягали у
збільшенні матеріальних благ та розширенні кола осіб, котрі мають право на
статус і пільги. Неважко здогадатися, що такі пропозиції вносилися переважно
напередодні виборів, а після них — залишалися декларативними обіцянками в

тексті Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту".
Коли ж Кабмін 22 березня 2018 р. заявив, що, на виконання постанови ВРУ,
"за планом, процес створення міністерства має тривати місяць", — імовірність
докорінних

змін

у

сфері

соціального

захисту

ветеранів

раптово

матеріалізувалась.
Постала низка питань. Навіщо ще одне міністерство? Навіщо збільшувати
кількість чиновників? Чому не примусити працювати Державну службу у справах
ветеранів війни та учасників АТО? Як за місяць створити повноцінне й ефективне
міністерство?
Зазвичай у відповідь лунають скептичні тези. Хтось переконаний, що
міністерство — черговий політичний проект, який розпочинається перед
виборами. Ще більше переконаних, що міністерство створюється для зручності
розкрадання бюджетних коштів. При цьому ще не створене міністерство вже
забрендували під міністерство недіючих пільг та міністерство знижок.
Одразу затаврувавши ще не створений орган, суспільство і ветеранськоволонтерська спільнота тим самим знайшли для себе виправдання, чому питання
міністерства ветеранів їм нецікаве. Адже щось нечисте, підозріле й незрозуміле
цікавим бути не може. Таке заперечення самої можливості, що нове відомство
може бути шансом на системне вирішення проблем ветеранів, є захисною
реакцією на зневіру та недовіру до влади.
Проте неважко передбачити, що як тільки Кабмін подасть на затвердження
Верховної Ради кандидатуру міністра у справах ветеранів, громадськість негайно
оживе і довго житиме постами про зраду в соціальних мережах. ЗМІ, безумовно,
підхоплять нотки критики і перетворять їх на захопливі сюжети. Населення, як
завжди, звинуватить політиків і владу. Справді, цілком можна очікувати, що
матеріалізуються всі, без винятку, ризики, пов'язані зі створенням нового
міністерства.
Чому міністерство має бути цікавим ветеранам та волонтерам?
Самоусунення громадян від

державних процесів уже

давно

стало

практикою в Україні. Переконаність у неможливості людини впливати на зміни в
державі вкоренилася не тільки через негативний досвід, а й внаслідок браку
доступної інформації та комунікації з боку уряду.

Проте, згідно з чинним законодавством, майже всі реформи потребують
обговорення та погодження з громадськістю. В результаті, сформувалися
кишенькові

громадські

організації,

що

використовуються

владою

для

формалізації процесів, а по суті — вирішують долю решти громадян.
Якщо ветерани самі не зацікавляться вирішенням своїх проблем, імітація
консультацій із громадськістю стане практикою і у сфері їхнього соціального
забезпечення. Безперечно, навіть з 1021 новоствореної ветеранської організації
знайдуться готові погодити будь-які нав'язані згори зміни в обмін на незначні
привілеї та наближеність до влади.
Важливо, щоб історія з міністерством у справах ветеранів стала інакшою. Це
міністерство має бути побудоване знизу догори, аби, таким чином, первинний
запит і пропозиції надходили від основної цільової аудиторії — ветеранів. Поки
що для цього є достатньо передумов.
З часу прийняття постанови про створення міністерства Комітет ВРУ у
справах ветеранів війни неодноразово запрошував громадськість до участі в
обговореннях цього питання. 30 березня 2018 р. на розширеному засіданні
Комітету було презентовано попередню модель міністерства, розроблену
проектним офісом зі створення міністерства, який із лютого 2018 р. працює на
базі ГО "Юридична Сотня". Участь у дискусії взяли понад 80 представників
ветеранських та волонтерських організацій. Вони становлять основу громадської
робочої групи, створеної при Комітеті у справах ветеранів війни для
напрацювання пропозицій щодо структури, функцій та завдань міністерства, які
надалі будуть передані на розгляд Кабінету Міністрів. Засідання тематичних
підгруп загальної робочої групи відбуваються щотижня в робочому порядку на
базі відповідного парламентського Комітету.
Міністерство — предмет обговорення
Основні обговорення на робочих групах точаться довкола питання
створення дійової системи соціального захисту ветеранів, в основу якої ляжуть
уніфіковані стандарти якісних послуг. Але спочатку має бути зрозумілою політика
щодо ветеранів і затверджена відповідна державна стратегія. Цього справді
можна досягти лише шляхом створення міністерства.
Згідно зі ст. 6 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади"
(ЦОВВ), саме міністерство є центральним органом виконавчої влади, який
забезпечує формування державної політики у відповідній сфері.
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Кабінету міністрів стратегію соціальної підтримки ветеранів. Оскільки ж "на
балансі" Мінсоца перебувають ще 24 пільгові категорії, що кількісно значно
переважають ветеранів, то й пріоритети міністр соціальної політики вибудовує
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адміністративних послуг фізичним та юридичним особам. Таким чином, служба
не є автономним і незалежним органом. Усі рішення й пропозиції служби мають
рекомендаційний характер, доки їх не затвердить відповідний міністр.
У реаліях сьогодення, підпорядкованість і підконтрольність Держслужби у
справах ветеранів Міністерству соціальної політики істотно уповільнює процес
прийняття рішень та оперативність реагування на проблеми, які потребують
негайної уваги. Оскільки служба у справах ветеранів вимушена діяти в рамках,
встановлених Мінсоцом, то й працює ця структура в режимі залатування дірок.
Про імплементацію системних реформ та сталих рішень мови немає й близько,
бо такий напрям просто не був озвучений профільним міністром.
Відсутність загальнодержавної політики і стандартів сприяли становленню
фрагментованого підходу до соціального захисту ветеранів. Це означає, що
навіть у межах території однієї області, в різних районах рівень підтримки
ветеранів може істотно різнитися. Як наслідок, соціальна напруга та високий
рівень агресії до органів місцевої влади стали типовими характеристиками
стосунків ветеранів і держави.
Крім того, укріпився пільговий підхід, який є хибним, за визначенням.
Замість підтримки, необхідної для того, щоб колишній воїн став успішним
незалежним громадянином, держава стимулює соціальний паразитизм.
Пільги, здебільшого економічного характеру (виплати до 5 травня, знижки
на комунальні платежі, земельні ділянки, які можна продати), не підкріплені
освітньо-просвітницькими заходами (можливостями для навчання, підвищення
кваліфікації, тренінгами, консультаціями). У результаті, незначні подачки від
держави швидко проїдаються, а соціально-економічне становище та й,

відповідно, психологічний стан ветерана залишаються незмінними. Проблеми
лишаються, і людина, котра самостійно не пристосувалася до мирного життя,
знову йде по чергову дозу пільг, які у принципі нічого не змінюють.
Найбільш прикро, що вплив від витрачених грошей мінімальний, а,
відповідно, незадоволення ветеранів постійно зростає. Оскільки за останні три
роки кількість ветеранів в Україні збільшилася майже на 20%, суспільне
незадоволення може доволі швидко сягнути критичного рівня.
На 1 червня 2017 р. загальна кількість ветеранів становила 1,6 млн осіб, що
дорівнює 4% населення держави, з них: 475 700 — учасники бойових дій, із яких
303 198 отримали статус УБД в результаті участі в АТО; 138 552 — інваліди війни
(5538 – в зв'язку з АТО); 211 435 — члени сімей загиблих (7956 – в зв'язку з АТО);
549 877 — учасники війни (1254 – в зв'язку з АТО); та 192 900 — ветерани
військової служби. В умовах війни ці цифри і далі тільки зростатимуть.
Треба зважати, що нове покоління ветеранів — це порівняно молоді люди,
віком у середньому від 25 до 45 років, переважна більшість яких патріотично
налаштована та досить суспільно активна. Інтернет і новітні технології спростили
доступ до інформації, але доступ до процесів прийняття рішень — як на
державному, так і на місцевому рівнях — залишається доволі обмеженим.
Українська модель
Наведена статистика й характеристика свідчать, що питання ветеранів
залишатимуться актуальними для України, щонайменше, наступних 50 років.
Виклики у сфері безпеки і оборони потребують прискорення процесу пошуку
рішень.
Міністерство у справах ветеранів — це шанс докорінно змінити підходи до
соціального захисту ветеранів. Проте він може реалізуватися, тільки якщо буде
дотримано низки вимог, враховано всі потенційні ризики і продемонстровано
готовність до рішучих політико-правових рішень.
Робота міністерства у справах ветеранів має бути організована за
напрямами, найбільш актуальними для самих ветеранів. Відповідно, мають бути
створені департамент соціальної підтримки та пільгового забезпечення,
департамент охорони здоров'я ветеранів і департамент вшанування пам'яті та
примирення
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Крім того, українська модель повинна відповідати вимогам реформи
державної служби, яка активно проводиться в Україні. У цьому контексті, до
структури міністерства неодмінно має входити департамент стратегічного
планування та євроінтеграції. Насправді — це ключовий підрозділ, який
займається розробкою стратегій, збором та аналізом даних, проведенням
соціально-економічних досліджень із визначенням оцінки впливу процесів,
взаємодіє з урядом, парламентом і президентом, а також відповідає за
міжнародні зв'язки та пошук альтернативних державному бюджету джерел
фінансування програм і проектів підтримки ветеранів.
Відповідно до реформи державної служби, міністерства відповідають за
формування державної політики у певній сфері і лише наглядають за її належною
реалізацією. Якщо створювати міністерство за новою моделлю, виходить, що
територіальних органів, які б безпосередньо надавали послуги ветеранам, бути
не може. Адмініструванням потреб, в ідеалі, мала б займатися служба у справах
ветеранів. Але для цього довелося б створювати, одночасно з міністерством, ще
один центральний орган виконавчої влади, підпорядкований міністру у справах
ветеранів. Хоча такий підхід і правильний, проте — непідйомний для державного
бюджету України. Тут би виділити достатньо коштів для забезпечення належного
функціонування самого міністерства.
Рішенням у цій ситуації є передача функцій із адміністрування пільг на
органи місцевого самоврядування та запровадження автоматизованої системи
обслуговування потреб ветеранів.
Насправді та невелика кількість державних гарантій, якими дійсно
користуються ветерани, й так перебуває у сфері компетенції місцевої влади.
Саме з місцевих бюджетів фінансуються знижки на квартплату і комунальні
платежі, медичне забезпечення (щорічні обстеження, диспансеризація, ліки та
лікарські засоби тощо), безкоштовний проїзд. Кошти на придбання житла
відповідні категорії громадян отримують після того, як місцеві органи соцзахисту
подають заяву на виділення субвенції з відповідних програм на придбання
квартир. Навіть те ж таки право на отримання земельних ділянок реалізується
майже виключно на місцях і за рахунок місцевих ресурсів.
Тобто, з законодавчої точки зору, процес доволі врегульований і не
потребуватиме значних змін. Проблема виникне в контексті забезпечення
уніфікованого підходу до надання пільг.

Наразі всі перелічені послуги забезпечуються або ж виключно за рахунок
місцевих бюджетів, або ж за змішаною системою, коли місцева влада отримує
часткову субвенцію з державного бюджету. В результаті, рівень підтримки, яку
отримує ветеран, прямо залежить від величини місцевого бюджету. Якою б не
була політика держави на папері, якщо під її реалізацію не виділяються кошти,
система не працюватиме. Відповідно, в основі стратегії діяльності міністерства
має лежати питання централізованого й уніфікованого забезпечення базового
рівня потреб ветеранів.
Автоматизована система обслуговування потреб ветеранів є ще одним
шляхом вирішення питання доступності послуг та якості їх надання. Тим часом
електронне адміністрування пільг і соціальних гарантій — трохи складніша
історія.
На сьогодні уніфікованого реєстру всіх категорій ветеранів немає. Є більшменш
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антитерористичній операції. Цей "реєстр" веде Державна служба у справах
ветеранів, і він повністю закритий, що унеможливлює оцінку його повноти та
можливостей для обробки й аналізу даних. Є також Єдиний державний
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП). Це база даних,
що містить інформацію про всі категорії осіб, які мають право на пільги.
Проблема з цим реєстром у тому, що в ньому категорії не виокремлені і він не
передбачає можливості збору розширених відомостей про особу та їх
регулярного оновлення.
Для того, щоб забезпечити автоматизоване управління пільгами, потрібно
створювати цілком нову електронну систему, яка б складалася з уніфікованого
реєстру та персонального електронного кабінету ветерана. Така система
вирішила б одразу цілу низку питань: від необхідності постійного оновлення
інформації (особа може це робити самостійно через персональний онлайн
кабінет) — до формування бюджетних запитів на підставі справжніх цифр і
реальних потреб. Крім того, давно відомо, що мінімізація прямих особистих
контактів із чиновниками позитивно впливає на зменшення корупції, скорочує
час очікування послуг і підвищує рівень сатисфакції особи.
Витрати на запровадження та утримання широкофункціональної бази даних,
з електронним кабінетом і наступною можливістю прив'язки до картки ветерана,
можуть сягати кількох мільйонів доларів США. Проте така інвестиція здатна

докорінно змінити підхід до соціальної підтримки ветеранів, заощадивши
державі гроші в майбутньому.
Міністерство значною мірою перебере на себе функціонал управління у
справах ветеранів і всі функції Державної служби у справах ветеранів війни. У
зв'язку з цим ні питань, ні опору не виникне. Більш проблематично буде забрати
повноваження у сфері підтримки ветеранів у інших відомств. Міністерство
охорони здоров'я; освіти; оборони; внутрішніх справ; регіонального розвитку і
будівництва; Пенсійний фонд; служба зайнятості — лише частина відомств, із
якими однозначно зав'яжеться палка дискусія з приводу переходу повноважень.
Можливо, в контексті деяких елементів державної підтримки, міністерству у
справах ветеранів справді доведеться взяти на себе роль пильного спостерігача,
комунікатора і контролера.
Але, щоб достовірно визначити функції і завдання нового міністерства,
необхідно провести функціональний аналіз кожного державного підрозділу,
який взаємодіє з ветеранами. На основі такого аналізу можна буде зрозуміти, з
яких саме причин та чи інша пільга не працює, і виправити ситуацію. Аналіз також
дасть можливість провести оцінку компетенції чиновників, які, імовірно, захочуть
податися на конкурс до нового міністерства.
Вивчення нинішньої ситуації та складання карт робочих процесів на
майбутнє — тривалий і трудомісткий процес. Проте це ще одна інвестиція, яка
дозволить
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консолідацію функцій 22 відомств, котрі сьогодні відповідають за надання послуг
ветеранам, у єдиній структурі.
Після остаточного визначення з функціоналом можна прописувати проект
штатного розпису та прораховувати приблизний бюджет, необхідний для роботи
міністерства.
За приписами Закону України "Про центральні органи виконавчої влади",
розрахунки розміру річного бюджету міністерства здійснюються після обрання
державного секретаря. Власне, саме державний секретар уповноважений
складати штатний розпис та бюджет міністерства. Проте для того, щоб мати
можливість на час запуску відомства покладатися не тільки на державний
бюджет, а й на підтримку міжнародних донорів, потрібно розуміти принаймні
орієнтовні цифри, про які йде мова. Лише з аналізу бюджетних програм, що
виділяються тільки на ветеранів російсько-української війни, випливає сума

майже 3 млрд 400 млн грн на рік. Для попередніх розрахунків потрібна повна
відкритість і співпраця міністерства фінансів та всіх центральних органів
виконавчої влади, які надають послуги ветеранам. Не виключено, що доцільно
буде залучити до цього процесу міжнародних аудиторів.
Як правило, і бюджетні розрахунки, і положення про структурні підрозділи, і
решта документів розробляються в дуже стислі терміни одразу після обрання
кандидатури міністра та реєстрації міністерства в Мін'юсті. Результат такого
поспіху не завжди задовільний. У цьому контексті, персоналії відіграють не
останню роль.
Сильна команда на чолі з компетентним міністром — ще один ключ до
ефективності відомства. Обираючи кандидатуру міністра, треба виходити з чітко
визначених законом критеріїв, а не політичних чи особистих уподобань. Чи
повинен міністр бути ветераном або мати досвід служби в армії — відкрите
питання. Якщо говорити про навики та особисті риси, то міністр насамперед
повинен бути потужним менеджером і комунікатором, із досвідом роботи в
кризових ситуаціях. Саме людина з високими моральними якостями, досить
гнучка і водночас здатна послідовно й непохитно відстоювати інтереси
ветеранської спільноти, зможе зібрати навколо себе потужну команду відданих
справі фахівців. І міністр, і вся команда міністерства мають бути досить
ініціативними й креативними. Ці якості будуть незамінними під час пошуку
додаткових джерел існування для міністерства, а дипломатичні навички — при
налагодженні діалогів між різними групами ветеранів. Звісно, це все — на додачу
до відповідності формальним кваліфікаційним вимогам, необхідним для того,
щоб стати державним службовцем першого рангу.
Побажання замість висновків
Міністерство у справах ветеранів — це можливість вирішити величезну
кількість проблем ветеранів, які нагромаджувалися від покоління до покоління,
та запровадити комплексну систему підтримки, яка б не лише сприяла
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обороноздатність держави. Не треба забувати, що колишні воїни, про яких дбає
держава, — найкращі рекрутери майбутніх поколінь захисників до Збройних сил.
Міністерство у справах ветеранів повинне стати прикладом відкритості й
прозорості. З першого дня процесу створення міністерства мають відбуватися
регулярна комунікація з усіх напрацювань урядової робочої групи та консультації

з ветеранами — основними стейкхолдерами процесу. Міністерство може
закласти основу нової культури спілкування між владою та громадськістю, що,
своєю чергою, значною мірою сприятиме відновленню довіри й ефективної
взаємодії.
І у волонтерів, і у ветеранів, і в державних чиновників з'явився унікальний
шанс бути причетними до створення сучасного міністерства, побудованого на
сучасних принципах та підходах.
#Леся Василенко
https://dt.ua/internal/ministerstvo-u-spravah-veteraniv-vikliki-i-rishennya275124_.html

Додаток 20
Ветерани і їх міністерство. Чому, як, навіщо?
Леся Василенко
Голова ГО "Юридична Сотня", юрист, правозахисник
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передвиборних обіцянок у 2014 році. Коли вибори минули, питання різко
втратило актуальність. Про міністерство для українських ветеранів заговорили
знову лише восени 2015 року. Опрацювавши досвід США та розуміючи
неспроможність діючої вітчизняної системи, Комітет ВРУ у справах ветеранів,
учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю виступив з
рекомендацією щодо створення окремого відомства, яке б розробляло та
реалізовувало політику держави щодо ветеранів.
Лише 27 лютого 2018 року ініціатива Комітету нарешті матеріалізувалась в
Постанову Верховної Ради України “Про звернення Верховної Ради України до
Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у справах
ветеранів

–

центрального

органу
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влади

для
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формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту
ветеранів війни”. А з 22 березня 2018 року на виконання цієї Постанови почалась
робота Кабінету Міністрів України щодо утворення нового Міністерства. На це
завдання Кабмін виділив собі 1 місяць.
Новина про утворення нового міністерства та стислі строки, які сам собі
визначив уряд спровокували суспільство та й самих ветеранів на низку питань.
Зокрема, навіщо все таки потрібне Міністерство і чому саме зараз?
Кількість ветеранів зростає, а що з ними робити держава так і не знає
З 22 лютого 2014 року, з початком російської агресії проти України кількість
ветеранів почала різко зростати. За останні 4 роки понад 330 тисяч осіб
поповнили ряди учасників бойових дій, інвалідів війни та членів сімей загиблих.
Станом на 1 червня 2017 року загальна кількість ветеранів становила 1.6
мільйонів осіб, що дорівнює 4% населення держави, з них:
475 700 – учасники бойових дій, з яких 303 198 отримали статус УБД
внаслідок участі в АТО;

138 552 – інваліди війни;
211 435 – члени сімей загиблих;
549 877 – учасники війни;
192 900 – ветерани військової служби.
Таким чином, лише за три роки кількість ветеранів в Україні збільшилась
майже на 20%. І поки що ця цифра продовжує зростати. Поряд з чисельністю
ветеранів зростає і загальний рівень невдоволення спільноти рівнем соціальної
підтримки та ставленням з боку держави. В умовах війни така соціальна напруга
може стати критичною для обороноздатності держави. Зрозуміло, що дивлячись
на ставлення до колишніх військових та складнощі в їх пристосуванні до мирного
життя, мало хто добровільно захоче поповнити ряди армії.
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Міністерство соціальної політики. Проте, для міністра ветерани – це лише одна з
25 категорій пільговиків, і то не сама велика за чисельністю. В системі координат
Мінсоцу пріоритети розставлені з огляду на найвразливіші категорії населення, а
не з огляду на та з урахуванням більш широкого контексту загроз безпеки і
оборони.
Відповідно за 4 роки з початку війни в державі так і не політики щодо
ветеранів, їх соціальної підтримки та захисту. Власне, жодного разу Міністерство
соціальної політики, як профільне відомство, не оприлюднило і державну
стратегію щодо ветеранів.
Єдиними більш-менш комплексними документами, направленими на
визначення державної політики у сфері соціальної підтримки ветеранів стали три
нормативно-правових
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невиконаними.
З 15 пунктів Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо
соціального захисту учасників антитерористичної операції" від 18.03.2015 №
150/2015 за 3 роки повноцінно виконано лише 7.
Згідно аналізу ГО “Юридична Сотня” про стан виконання Постанови КМУ
359-р "Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної,
професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО", лише 20%
заходів,
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прозвітувало про 90% виконання.
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12 липня 2017 року було видане Розпорядження №475-р КМУ “Про
схвалення Концепції Державної цільової програми з фізичної, медичної,
психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників
антитерористичної операції на період до 2022 року”. Станом на сьогодні сама
програма досі знаходиться на опрацюванні в Кабміні, хоча той самий Указ
Президента №150/2015 приписував “невідкладне розроблення” ще у 2015 році.
Крім того, що положення вказаних документів не виконуються, є ще й інший
нюанс. Всі три нормативних акти направлені на вирішення хоч і дуже важливих,
але все ж таки точкових проблем. Про систему, комплексний підхід чи стратегію
в них мова не йде.
А Служба у справах ветеранів війни та учасників АТО?
А що Служба? Це дійсно центральний орган виконавчої влади, завданням
якого є виконувати функції з надання адміністративних послуг фізичним і
юридичним особам (Закон України “Про Центральні Органи виконавчої влади”,
ст. 17, 18). Політику Служба формувати не може. Максимум вона може подавати
пропозиції, але то вже справа профільного Міністра чи їх брати до уваги чи ні.
Цитуючи статтю 6 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”
профільний Міністр визначає державну політику у відповідній сфері та вказує
напрями роботи служби. Структура апарату служби, теритроріальних органів,
кандидатури на посади керівників та заступників, будь-які пропозиції та
напрацювання служби мають погоджуватись профільним міністром, якому
підпорядковується служба.
Тобто, служба не є автономним та незалежним органом. Всі рішення та
пропозиції служби мають рекомендаційний характер, поки їх не затвердить
відповідний міністр.
В сьогоднішніх реаліях підпорядкованість та підконтрольність Держслужби
у справах ветеранів Міністерству соціальної політики суттєво уповільнює процес
прийняття рішень та оперативність реагування на проблеми, які потребують
негайної уваги. Оскільки, служба у справах ветеранів вимушена діяти в рамках,
встановлених Мінісоцом, то і працює ця структура в режимі залатування дірок.
Про імплементацію системних реформ та сталих рішень мови і близько не
йдеться, бо такий напрям, просто, не був озвучений профільним Міністром.
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налагодженню системи послуг для ветеранів від служби також не було озвучено.
Натомість, брак комунікацій та довіри між Міністром та службою регулярно
призводить до проведення спец перевірок останньої.
Якщо не Міністерство, то що?
По великому рахунку, ветеранами могли б займатись і органи безпеки і
оборони, в яких люди служили.
Такий підхід розповсюджений в низці держав світу. З найбільш відомих
прикладів поєднання питань ветеранів і безпеки і оборони в одній структурі
можна назвати Великобританію, де центр адмінстрування потреб та надання
послуг ветеранам перебуває у складі Міністерства оборони. Але варто
зауважити, що у Британії питаннями ветеранів почали перейматись ще у 80-х
роках 17 століття і робив це король, нерозривно пов’язуючи колишніх воїнів з
діючою армією. За таким же принципом функціонує єдине вікно надання послуг
ветеранам у структурі Міністерства оборони Індії.
В новоутворених державах африканського континенту були створені
міністерства подвійного призначення, до компетенції яких увійшли і питання
ветеранів і питання безпеки і оборони. Така модель існує, скажімо, у Південній
Африці та Південному Судані.
І Міністерство оборони, і Міністерство внутрішніх справ України виділяють
окремі ресурси для соціального забезпечення ветеранів служби – осіб, які мають
понад 20 років вислуги. На військових пенсіонерів передбачені окремі бюджети і
для задоволення їх потреб у силовиків є відповідна інфраструктура (санаторії,
госпіталі тощо).
Проте, люди, які прослужили рік по мобілізації, або звільнились у запас
після 5 років на контракті, або служили кілька років в далекому Афганістані,
силовиків не цікавлять.
В цьому плані деякі працівники Міністерства Оборони порівнюють себе з
приватним підприємством, яке, якщо співробітник вирішив поміняти роботу,
просто прощається з ним і далі не цікавиться його долею і нічим йому не
допомагає. Трохи дивний підхід, враховуючи, що мова йде про службу в армії, а

не про звичайний трудовий контракт чи навіть про працевлаштування на
державну службу.
З іншого ж боку, дійсно, з урахуванням кількості державних силових
структру, які наразі беруть безпосередню участь у відсічі агресії Російської
Федерації передавати опіку над ветеранами кожному з 14 відомств тільки б
посилило проблеми соціального забезпечення ветеранів. Підхід до підтримки
ветеранів був би доволі фрагментованим і відрізнявся б від відомства до
відомства.
Крім того, і Міністерство оборони, і інших силові відомства цілком логічно
підкреслюють, що їхня основна задача забезпечувати оборону і воювати.
Особливо в умовах війни. Виділяти додаткові ресурси на будь-що інше у
силовивків просто немає змоги.
Така ситуація не є унікальною для України. Такі самі аргументи озвучують
міністерства та департаменти оборони цілої низки країн Європи та Америки.
В США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії утворені діють міністерства у
справах ветеранів. Окремі державні органи у справах ветеранів є і в державах,
більш подібних до України за соціально-економічними показниками: Колумбія,
Ефіопія, Намібія, Хорватія. 19 березня 2018 року Народна Китайська Республіка
стала останньою державою, яка прийняла рішення про створення окремого
відомства у справах ветеранів.
Назва, організаційна структура, кількість працівників та фінансові ресурси
міністерств у справах ветеранів відрізняються, залежно від країни, історичних та
політичних передумов, спроможності економіки. У США Департамент у справах
ветеранів обслуговує понад 20 мільйонів ветеранів і має понад 340 000
працівників та фінансування розміром 198.6 млрд доларів США. Для порівняння
у Хорватії ветеранське відомство носить назву Міністерства ветеранів та
міжгенераційної
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направлені на примирення ветеранів різних війн і поколінь між собою. Бюджет
хорватського міністерства близький еквіваленту 200 млн доларів США.
Україні у цьому контексті доведеться виробити власну модель, яка
враховуватиме історичні та культурні особливості, соціальні характеристики
національної ветеранської спільноти.
Як створюватиметься Міністерство?

З технічної точки зори утворити Міністерство не складно і навіть не довго.
Процесуально 30 днів більш, ніж достатньо для того, щоб утворити новий
ценральний орган виконавчої влади. Згідно ст. 5 Закону України “Про Центральні
органи виконавчої влади” міністерства та інші центральні органи виконавчої
влади утворюються, реорганізуються та ліквідуються Кабінетом Міністрів України
за поданням Прем'єр-міністра України. Згідно Постанови Кабінету Міністрів
№1074 від 20 жовтня 2011 року для реорганізації необхідне обґрунтування щодо
неможливості подальшого виконання завдань Державною службою у справах
ветеранів війни, визначення шляху реорганізації та проведення відповідних
фінансово-економічних розрахунків. Для цього за розпорядженням Прем’єра
може бути створена урядова міжвідомча робоча група у складі, якої мають бути
всі зацікавлені центральні органи виконавчої влади. Підготувати формальний
документ щодо реорганізації на основі інформації наявної у розпорядженні
членів уряду буде не складно і багато часу не займе.
Наступним кроком має стати проект Постанова КМУ з поданням на
затвердження Верховної Ради кандидатури на посаду міністра. З технічної точки
зору таку Постанову можна підготувати менш, ніж за півгодини, і винести на
голосування в найближчий день сесійного тижня. Після прийняття парламентом
Постанови про призначення, у міністра є 3 дні для того, щоб зареєструвати
міністерство як юридичну особу та положення про нього. І лише після реєстрації
розробляється структура, затверджується штатний розпис, кошторис, стратегія
діяльності, оголошуються конкурси на заміщення посад.
Ще раз хочеться наголосити, що не проблема утворити Міністерство з тим,
щоб на 1 січня 2019 року воно формально функціонувало. Більше питань
пов’язано з тим, як зробити так, щоб міністерство працювало повноцінно.
Для цього необхідно від початку правильно прописати напрями роботи та
функції, продумати механізми реалізації розроблених стратегій та політик,
розрахувати

бюджети

та

знайти

додаткові,

позабюджетні

кошти

для

фінансування програм. Ці завдання ляжуть на плечі Міністра та його команди.
Власне тому з особливою увагою потрібно поставитись до вибору персоналій.
Реанімація системи, яка не працювала ніколи
Основою стратегії діяльності Міністерства у справах ветеранів має стати
реформа системи соціального захисту ветеранів. Зокрема після прийняття
стратегії та напрацювання основ державної політики, Міністерство у справах

ветеранів має виступити ініціатором нового закону про ветеранів війни, їх
статуси та гарантії соціального захисту. Спроможність викоринити не працюючі
радянські норми зі сфери соціальної підтримки ветеранів і стане першим і
основним кроком, який визначить ефективність Міністерства і доцільність його
створення.
Справа в тому, що існуюча система державної підтримки ветеранів бере
свій початок ще в далеких 1980-х роках і в далекому Радянському Союзі. Саме
норми Положення Ради Міністрів СРСР від 23.02.1981 р №209 “Про
затвердження Положення про пільги для інвалідів Вітчизняної війни і сімей
загиблих військовослужбовців” були адаптовані та покладені в основу Закону
України “Про ветеранів війни, гарантії соціального захисту” від 22 жовтня 1993 р.,
який сьогодні визначає, хто такі ветерани і на які пільги та гарантії вони мають
право.
Проте враховуючи загальний рівень бідності населення та стан економіки
держави,

існуюча

система

соціальної

підтримки

ветеранів

не

здатна

задовольнити ні реальні, ні навіть базові потреби всієї ветеранської спільноти.
Гібрид порожніх обіцянок, порівняно не значних виплат та знижок не забезпечує
повноцінної адаптації після війни до мирного життя, а лиш принижує статус
ветерана та породжує соціальний паразитизм. У цьому контексті варто згадати і
про мішанину з тим, хто має право називатись ветераном.
Пояснення хаосу, як завжди є.
До 2014 року політика держави щодо ветеранів була продиктована
установкою на зменшення чисельності особового складу збройних сил України.
Відповідно, стояла задача надати більше бонусів для того, щоб у людини був
стимул звільнитись з армії. Це з одного боку.
З іншого ж, обіцянки соціальних гарантій ветеранам та дітям війни завжди
були прийомами, які гарантували успіх на виборах. Пік проектів популістичних
законів та розширення пільгових категорій, зокрема, спостерігався як в 2004
році, так і в 2010 році. Втрачати було нічого: кількість ветеранів щороку йшла на
зниження, і політики могли спокійно обіцяти збільшення виплат, пенсій та
непрямих витрат, не наражаючись при цьому на обвинувачення у надмірному та
неспланованому розподілі бюджетних коштів.
Докорінно реформувати систему пільгового забезпечення ветеранів, як це
було зроблено в країнах Прибалтики, наприклад, за 26 років незалежності

України жоден уряд, жоден парламент та жоден президент так і не наважився.
Обираючи між довгостроковими культурно-економічними перспективами та
ризиком

втратити

прихильність

надійного

електорату,

перевага

завжди

надавалась останньому.
Як наслідок в Україні сформувалась громіздка та не практична система
соціального захисту ветеранів.
Сьогодні право на державну підтримку мають учасники бойових дій,
інваліди війни, члени сімей загиблих, учасники війни, ветерани військової
служби, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Для цих
категорій осіб 9 Законів України передбачають 36 різних соціальних гарантій.
Більшість пільг закріплена в Законі України “Про статус ветеранів війни, гарантії
соціального захисту”. Проте, з переліку з 22 пільг для учасників бойових дій та 27
пільг для інвалідів війни, жодна не може бути реалізована в повному об’ємі,
передбаченому Законом. Кожне положення ст. 12 та ст. 13 Закону обмежується
підзаконними актами, відсутністю бюджетних коштів або цілковитою відсутністю
затверджених порядків, необхідних для реалізації норм.
Суттєві проблеми, пов’язані і з адмініструванням пільг. Підтримкою
ветеранів сьогодні уповноважені займатись 22 органи виконавчої влади. Тобто
імовірність того, що людина звернеться в одну установу і там їй нададуть повний
спектр послуг та роз’яснень дорівнює нулю. Як правило, щоб отримати допомогу
від держави, ветеран повинен самостійно зібрати суттєвий перелік документів,
відвідавши при цьому кілька державних установ і потім відвідати ще кілька інших
установ, щоб ті документи подати.
З урахуванням постійного зменшення кількості ветеранів та старіння
спільноти, до 2014 року на ці проблеми особливу увагу ніхто не звертав. Хіба, як
уже зазначалось, на передодні виборів. Але зараз – це все питання, які вимагають
негайного вирішення.
Леся Василенко Голова ГО “Юридична Сотня”
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/veterani-i-ih-ministerstvo-chomu-yaknavischo.htm

Додаток 21
Перелік послуг та гарантій, гарантованих ветеранам державою

Назва послуги/ гарантії Повна назва відповідно до законодавства
Грошова допомога та виплати
1

Виплата разової грошової Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова
допомоги до 5 травня

допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах
бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України

2

Призначення одноразової Виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності
грошової допомоги

волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України “Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

3

Призначення та

Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи

організація виплати

державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в

регулярної додаткової

розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили

матеріальної допомоги

працездатність

або пенсії
Соціальна та професійна адаптація

4

Соціальна адаптація

Соціальна адаптація у вигляді допомоги у проведенні аналізу життєвої ситуації,
визначенні основних проблем, шляхів їх розв’язання; надання інформації з
питань соціального захисту населення; навчання, формування та розвиток
соціальних навичок, умінь; допомога у зміцненні/відновленні родинних та
суспільно корисних зв’язків, організації денної зайнятості та дозвілля

5

Професійна адаптація

Професійна орієнтація, Первинна професійна підготовка, перепідготовка,
підвищення кваліфікації, працевлаштування

6

Виплата допомоги в разі

Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів

тимчасової

середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи

непрацездатності

7

Позачергове

Вжиття заходів щодо позачергового працевлаштування за спеціальністю

працевлаштування за

відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи

спеціальністю
8

Позачергове влаштування Позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також
до закладів соціального

обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі

захисту населення, а

неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту

також обслуговування

населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим ветераном

службами соціального

війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством

захисту населення вдома
9

Щорічна чергова

Використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також

відпустка у зручний час,

одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14

14 днів додаткової

календарних днів на рік

відпустки
10

Переважне право на

Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату

залишення на роботі при

працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на

скороченні чисельності

працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації

чи штату працівників
Освіта

11

Забезпечення права на

Держава забезпечує учасникам бойових дій та їхнім дітям, у тому числі дітям,

позаконкурсний вступ до які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих
вищих навчальних

навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до

закладів та переважне

досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття

право на вступ до

професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних

професійно-технічних

закладах

навчальних закладів
12

Забезпечення повної або

Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти:

часткової оплати

Повна оплата навчання. Часткова оплата навчання. Забезпечення соціальної

навчання за рахунок

стипендії, Забезпечення права на отримання пільгових довгострокових кредитів

коштів державного та

для здобуття освіти, Забезпечення безоплатними підручниками, Забезпечення

місцевих бюджетів

безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та
комунальних навчальних закладах; Забезпечення безоплатного проживання в
гуртожитку

13

Право вступу до

Діти загиблих під час виконання службових обов'язків військовослужбовців, а

навчальних закладів

також працівників Державної прикордонної служби України, які відповідно до

Державної прикордонної їх службових повноважень були залучені до оперативно-службової діяльності,

служби України поза

мають право вступу до навчальних закладів Державної прикордонної служби

конкурсом

України поза конкурсом.

Забезпечення потреби у покращенні житлових умов

14

Забезпечення житлом

Першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення
житлових умов або отримання компенсації за неотримане житлове приміщення

15

Позика на будівництво,

Одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт

реконструкцію або

жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж,

капітальний ремонт

комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і

жилих будинків

благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з
п'ятого року після закінчення будівництва

16

Безоплатний капітальний Позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир
ремонт власних жилих

та першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир

будинків і квартир
17

Безоплатне отримання у

Безоплатне отримання у власність займаного та членами сімей житла незалежно

власність житла в

від розміру його загальної площі в будинках державного житлового фонду

будинках державного
житлового фонду
18

Забезпечення

Першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів,

першочергового права на кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для
вступ до житлово-

транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств,

будівельних (житлових)

на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків

кооперативів
19

Забезпечення

Забезпечення першочергового відведення земельних ділянок для

першочергового

індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва

відведення земельних
ділянок
Комунальні пільги

20

Знижка на комунальні

100 або 75 або 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними

послуги

послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим
балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання

21

Знижка на квартплату

100 або 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в
межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі
житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні
(будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю)

22

Знижка на опалення

100 або 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах

будинків

норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у
будинках, що не мають центрального опалення

Пільги на проїзд

23

Безкоштовний проїзд

Забезпечення безплатного проїзду усіма видами міського пасажирського

всіма видами міського

транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській

пасажирського

місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення

транспорту

та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі
внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця
проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі
запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також
електронного квитка, який видається на безоплатній основі

24

Безкоштовний проїзд

Безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним,

один раз на два роки

повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від

(туди і назад)

наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад)

залізничним, водним,

вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою. УБД та інвалід 3

повітряним або

групи - туди і назад 1 раз на 2 ріки, або туди і назад 1 раз на рік з 50% знижкою.

міжміським

Інвалід 1 та 2 групи - туди і назад 1 раз на 1 рік

автомобільним
транспортом
Медична допомога та реабілітація

25

Забезпечення технічними Безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації
та іншими засобами
реабілітації

26

Забезпечення

Протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за

протезуванням та

новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні

ортезуванням
27

Забезпечення потреби в

Забезпечення позачерговим безоплатним автомобілем (за наявності медичних

легкових автомобілях

показань для забезпечення автомобілем) на термін експлуатації до десяти років
(з наступною заміною на новий), виплата компенсації на бензин (пальне),

ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне
обслуговування

28

Звільнення інвалідів

звільнення від орендної плати за нежилі приміщення, що орендуються

війни від орендної плати

інвалідами війни під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів,

за нежилі приміщення під мотоколясок, велоколясок тощо) та безплатне надання для цих засобів гаражів-

29

30

31

гаражі

стоянок незалежно від їх форми власності

Забезпечення

Забезпечення безоплатними ліками, лікарськими засобами, імунобіологічними

безоплатними ліками

препаратами та виробами медичного призначення за рецептами лікарів

Забезпечення

Забезпечення першочерговим безплатним зубопротезуванням (за винятком

безоплатним

протезування з дорогоцінних металів), безоплатними

зубопротезуванням

протезами та протезно-ортопедичними виробами

Забезпечення

Користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи

безоплатного

зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені

користування закладами

за попереднім місцем роботи

охорони здоров'я
32

Забезпечення щорічного

Забезпечення щорічного медичного обстеження і диспансеризації із залученням

медичного обстеження і

необхідних спеціалістів

диспансеризації із
залученням необхідних
спеціалістів
33

Забезпечення

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках

першочергового

та першочергова госпіталізація

обслуговування в
лікувальнопрофілактичних закладах,
аптеках та першочергової
госпіталізація
34

Безоплатне санаторно-

Безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання

курортне лікування

компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
Позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням інвалідів
війни.

35

Психологічна

Проведення безоплатної психологічної, медико-психологічної реабілітації

реабілітація

відповідно до відомчих нормативно-правових актів

Інше

36

Позачергове

Позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення

користування всіма

на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від

послугами зв'язку

тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт). Абонементна
плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від
затверджених тарифів

37

Першочергове

Першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями

обслуговування

служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства,

підприємствами,

міжміського транспорту

установами та
організаціями
38

Позачергове

Право на позачергове забезпечення продовольчими товарами поліпшеного

забезпечення

асортименту та промисловими товарами підвищеного попиту згідно з переліком

продовольчими товарами та нормами
поліпшеного асортименту
39

Пільги зі сплати податків, Пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету
зборів, мита та інших

відповідно до податкового та митного законодавства

платежів до бюджету
відповідно до
податкового та митного
законодавства
40

Звільнення від плати за

Забезпечення звільнення від плати за оформлення документів, юридичні

оформлення документів,

консультації, а також від судових витрат, пов'язаних з розглядом питань щодо їх

юридичні консультації,

соціального захисту

судових витрат,
пов'язаних з розглядом
питань щодо їх
соціального захисту
Увічнення пам’яті та допомога у похованні

41

Участь у організації

Допомога в проведенні поховання і компенсування матеріальних витрат на

поховання осіб, які

ритуальні послуги та спорудження надгробків сім’яс військовослужбовців, які

загинули під час

загинули (померли) під час проходження військової служби

безпосередньої участі в

Безоплатне поховання (+ надгробок) - особам, які мають особливі заслуги перед

антитерористичній

Батьківщиною

операції, воєн на

Безоплатне поховання - УБД, інваліди війни

території України та
інших держав, у тому
числі виплати
матеріальної допомоги
42

Догляд за кладовищами

Упорядження та збереження військових поховань, меморіальних комплексів
тощо

Видача посвідчень

43

Надання або

Надання статусу учасника бойових дій, інваліда війни, члена сім'ї загиблого

підтвердження статусів

(померлого) ветерана війни, учасника війни.

ветеранам
Інформаційна підтримка

44

Урядова телефонна

Урядова телефонна „гаряча лінія” - телефонний центр спілкування Уряду з

„гаряча лінія” та відповіді громадянами надає інформацію щодо пільг та соціальної допомоги
на офіційні запити
громадян

Додаток 22
Аудит робочого процесу №14 Забезпечення житлом через цільову
грошову компенсацію
Цільові отримувачі гарантії:
●

Учасники бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб (УБД ВПО)

●

Особи з інвалідністю внаслідок війни 1ї групи

●

Особи з інвалідністю внаслідок війни 2ї групи

●

Особи з інвалідністю внаслідок війни 3ї групи з числа ВПО

●

Члени сімей загиблих

Регулюючи нормативні акти:
●

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719 "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

●

Програма 2511120 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", для осіб з інвалідністю 1-2 групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під
час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

●

Програма 2511190 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної
операції, та визнані інвалідами війни 3 групи відповідно пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до
пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують
поліпшення житлових умов.

●

Програма 2511200 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; для осіб з інвалідністю 1-2 групи з числа учасників бойових дій на
території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих
державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які
потребують поліпшення житлових умов

Таблиця аналізу частини процесу (приклад, дії 1-4). Отримати повні карти аналізу робочих процесів можна по
запиту - в проектному офісі створення Міністерства у справах ветеранів України.
№ дії

1

2

Суб'єкт

Отримувач гарантії

Отримувач гарантії
Отримати

Консультування та попередня

Для отримання гарантії отримувачу

консультацію щодо

оцінка відповідності умовам: 1)

Назва дії
(процесу.
процедури,
операції)

3
Територіальний орган
соціального захисту

необхідно встати на квартирний

права на грошову

Чи перебуває на обліку

облік осіб, що потребують

компенсацію житла та

громадян, що потребують

поліпшення житлових умов, за

щодо процедури її

поліпшення житлових умов; 2)

місцем проживання

отримання в органі

Чи є підстави для поліпшення

соціального захисту за житлових умов; 3) Чи відповідає

4
Отримувач гарантії

Зібрати копії необхідних
документів

місцем перебування на

категорії громадян, яким

квартирному обліку

надається грошова компенсація
житла

Нормативні
акти, що

постанова 407 Міністерства

регулюють

регіонального розвитку

дію
На квартирний облік беруться
особи, які постійно проживають або
зареєстровані у даному населеному
пункті. Підстави для поліпшення
житлових умов: 1) приміщення не
відповідає встановленим
санітарним і технічним вимогам, 2)
площа нижча за встановлений

Отримати гарантію може тільки

рівень, 3) проживання у
Умови
процесу

цільовий отримувач гарантії (має

гуртожитку, 4) .... Послідовність:

бути у єдиному реєстрі

Зібрати документи, подати їх до

пільговиків), що перебуває на

відділу, що здійснює зарахування

квартирному обліку та потребує

на квартирний облік. Рішення щодо

поліпшення житлових умов

взяття на квартирний облік повинно

Подавач заяви має право не
надавати копії документів, які
попередньо були отримані в
даному місцевому органі
соціального захисту

бути винесене у місячний строк з
дня подання всіх документів.
Заявник отримує письмову
відповідь з повідомленням дати
взяття на квартирний облік, вид та
номер черги або підстави відмови у
задоволенні заяви.
Копія паспорту (сторінка
1,2,10,11)
Посвідчення інваліда війни
або члена сім’ї загиблого (*)
Форми
завершення
дії (дані,
документи,
рішення)

Довідка про безпосередню
Повідомлення дати взяття на
квартирний облік, вид та номер
черги або підстава відмови у
задоволенні заяви.

Форма Заяви про
призначення грошової
компенсації

участь загиблого
перелік документів, що треба

військовослужбовця або

зібрати

інваліда в АТО (*)
Рішення про взяття заявника
на квартирний облік із
зазначенням складу сім’ї осіб, які разом із заявником
перебувають на такому обліку
(*)

Строк
№ наступної
дії
Потреби

1 місяць

1

Поліпшення житлових, соціально-

2

Наявність інформації

в день звернення

не регулюється

3 або закінчення процесу якщо

4 або завершення процесу

немає підстав для отримання

якщо немає всіх необхідних

гарантії

документів
Прості процедури отримання,

отримувача

побутових умов

гарантії

про діючі програми,

оформлення документів,

можливості, умови та

довідок

чіткі дії щодо
отримання послуг

Неохоче ставлять на облік

Визначені
недоліки в
процесі

Відсутність єдиного реєстру тих
хто стоїть на квартирному обліку

Недовіра до органів влади

Недовіра до органів влади

(бояться корупції та не готові

(бояться корупції та не готові

ризикувати всім у

ризикувати всім у

"несправедливій грі")

"несправедливій грі")

Непрозорість або незрозумілість Складні, заплутані процедури
розрахунку гарантії

отримання гарантії

Діючи процедури постановки на
квартирний облік (у відомі
МінРегіону): можливість
маніпулювання та корупція,
застарілі нормативи 1970 року

Аудит робочого процесу №23 Пільговий проїзд на транспорті загального
користування на міських, приміських та міжміських маршрутах
Цільові отримувачі гарантії:

●

Учасники бойових дій

●

Особи з інвалідністю внаслідок війни

●

Батьки військовослужбовців, що загинули

Базові нормативні акти, що регулюють надання гарантії:
●

ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

●

ЗУ “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”

●

Постанова Кабінету міністрів від 14 березня 2018 р. № 197. Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами
транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах

Аудит робочого процесу №35 Психологічна реабілітація
Цільові отримувачі гарантії:
●

Учасники АТО

●

*Згідно п.12 Постанови послуга психологічної реабілітації також надається діючому військовослужбовцю (програми декомпресії на 3-5 днів)

Базові нормативні акти, що регулюють надання гарантії:
●

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей

●

Постанова Кабінету міністрів від 12 липня 2017 р. № 497 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції"

●

Постанова Кабінету міністрів від 27 грудня 2017 р. № 1057 "Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників
антитерористичної операції"

●

Розпорядження Кабінету міністрів від 12 липня 2017 р. № 475-р ""Про схвалення Концепції Державної цільової
програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції на
період до 2022 року"""

●

Бюджетна програма 2505150 "Заходи з психологічної реабілітації, соціально-професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним
лікуванням постраждалих учасників революції гідності та учасників АТО"

Орієнтовні строки щодо утворення Мінветеранів (МВ)
Подання
Прем’єр-міністра
до ВРУ
кандидатури на
посаду міністра
22.11.2018

Затвердження
КМУ Постанови
про утворення
міністерства
28.11.2018

(строк залежить від
швидкості внут.
погодження з цовв)

Оголошення КМУ
повторного
конкурсу

Затвердження
Положення про
МВ, про
структуру МВ

(строк
залежить
від КМУ)

++

Призначення
Міністра

Зміни до бюджету
2019 ( через
народних
депутатів)

Оголошення
КМУ конкурсу
на посаду
держсекретаря
28.11.2018

Мак. 45 днів з
моменту
оприлюднення
інфо про
конкурс

Визначення
переможця
конкурсу до
14.02.2019

Спецперевір
ка ( бл. 1
місяця)

Призначення
КМУ
держсекретаря
(бажано до
15.12.2019)
(строк
залежить від
погодження
з Мінфіном)

Призначення
патронатної
служби міністра
27.11.2018

Протягом 3х наступних
днів

Реєстрація
міністерства в
ЄДР

Постанова КМУ
про утворення
ліквідаційної
комісії
Держслужби у
справах ветеранів
28.11.2018

Подання
законопроекту до
ВРУ з 28.11.2018

Формування
терорганів

Прийняття
законопроекту на
засіданні
Бюджетного комітету
ВРУ 05.12.2018

Формування
штату МВ ( мін.
30%) шляхом
проведення
конкурсів та/або
переведення
держслужбовців
(до 31.07.2019)

Прийняття
законопроекту ВРУ в
1-му читанні
06.12.2018 ( або в 1му і в цілому)

Затвердження
штатного розпису
та кошторису
(бажано до
18.02.2019)

Прийняття
законопроекту в
2-му читанні та в
цілому 18.12.2018

Створення Міністерства у справах ветеранів України
21 листопада 2018 р. - подання Прем’єр-міністра пропозиції кандидатури міністра до
Верховної Ради України
22 листопада 2018 р. - прийняття ВРУ Постанови про призначення на посаду міністра.
(Набирає чинності з моменту складання присяги на пленарному засіданні парламенту.)
Міністру:
-

27 листопада 2018 р. призначає патронатну службу
27 листопада 2018 р. - подання Прем’єр-міністру пропозицій 
кандидатур на посади
першого заступника та заступників міністра
до 30 листопада 2018 р. міністр реєструє Мінветеранів в Єдиному державному
реєстрі юридичних та фізичних осіб (далі - ЄДР) - юридичну особу - Міністерство
у справах ветеранів України. 
(Для реєстрації в ЄДР розпорядчим актом, на
підставі якого може бути створено юридичну особу - Міністерство є Постанова
КМУ про утворення міністерства. При реєстрації потрібна також юридична
адреса, але технічно вона може бути змінена, коли буде вирішено питання з
приміщенням для Міністерства. Згадану 
Постанову КМУ може прийняти на
засіданні Уряду 28 листопада 2018 р.)

Наступне засідання Уряду 28 листопада 2018 р.:
-

затвердження Постанови КМУ про утворення міністерства;
затвердження Постанови КМУ про ліквідацію Держслужби,
ліквідаційної комісії та строк процедури ліквідації;
оголошення конкурсу на посаду державного секретаря;
призначення першого заступника та заступників міністра.

про утворення

Призначення конкурсів та кадрів:
До 14 січня 2019 р. - проведення Комісією з питань вищого корпусу державної служби
конкурсу на посаду державного секретаря (максимум 45 календарних днів з дня
оприлюднення інформації про проведення такого конкурсу) та визначення переможця
конкурсу.
До 15 лютого 2019 р. - проведення спеціальної перевірки щодо переможця конкурсу
(може тривати від 1 до 6 місяців, але в середньому 1-2 міс.)
18 лютого 2019 р. - призначення Держсекретаря
18 лютого 2019 р. – затвердження Держсекретарем структури та штатного розпису
Мінветеранів (
до цього потрібно буде вирішити питання включення в реформу
міністерств, що також залежить від прийнятого фінансування на Мінветеранів на 2019
р., погодження їх з Мінфіном. Бажано погодити якомога швидше
.)

1

До 31 липня 2019 р. - оголошення Держсекретарем конкурсів на посади державної служби
Міністерства. Проведення конкурсів. Усі конкурси можна проводити паралельно. Для
повноцінного "запуску" міністерства потрібно мати 30%+ штату. Призначення державних
службовців на вакантні посади:
- переможців за результатом конкурсів;
- переведення держслужбовців з ін. ЦОВВ на рівнозначну або нижчу посаду (без
конкурсу). Оскільки частину функцій зараз виконують інші ЦОВВ, то від них можна
перевести держслужбовців разом із відповідними функціями. Це прискорить процес
заповнення штату Міністерства.
НПА:
-

-

28 листопада 2018 р. реєстрація законопроекту «Про внесення змін до Закону
України «Про державний бюджет на 2019 рік»
5 грудня 2018 р. розгляд законопроекту на засіданні Бюджетного комітету
6 грудня 2018 р. розгляд законопроекту в першому читанні на засіданні ВРУ/або,
що ідеально, прийняття законопроекту в першому читанні і в цілому.
10 грудня 2018 р. подання міністром на погодження проекту Постанови про
Мінветеранів із порівняльною таблицею про зміни в інші постанови
(запропонована редакція положення тягне за собою зміни в ряд законів та
підзаконних актів. За формальною процедурою положення може бути
затверджене лише на основі чинного законодавства, тому одночасно з
положенням має бути зареєстрований законопроект про внесення змін до законів
та з/п має бути прийнято до затвердження положення. Крім того, ці зміни
мають бути узгоджені з профільними ЦОВВ
)
10 грудня 2018 р. реєстрація законопроекту про внесення змін до законів
18 грудня 2018 р. розгляд законопроекту про зміни до бюджету в другому читанні.
Прийняття законопроекту.

з 1 серпня 2019 р. Міністерство повноцінно виконує свої завдання та функції,
починає формувати територіальні органи.
-

узгодження функціоналу з іншими ЦОВВ;
пошук приміщення;
включення в реформу;
зміни до всіх НПА.

2

«Е-veteran»

Єдиний реєстр ветеранів

Дані в реєстрі виокремлення даних з інших реєстрів та верифікація
Персональні дані
ПІБ, стать, дата народження, паспортні дані та ІПН, контактні дані

Дані про проходження служби
Місце та період проходження служби, військове звання

Статус та підстава надання
Статус, надання/позбавлення статусу, рішення про надання/позбавлення
статусу, місце та період перебування в зоні бойових дій, посвідчення

У разі загибелі (смерті)
Дата загибелі (смерті), ступінь спорідненості члена сім’ї

Послуги
Надані послуги (єдиноразові, щорічні…), потреби ветерана

Сканкопії документів

Інтеграція з державними реєстрами
Інтеграція через систему взаємодії органів
виконавчої влади СЕВ ОВВ у форматі, затвердженому
наказом 1207
Реєстр майнових прав, реєстр актів цивільного стану громадян,
Пенсійний фонд, Державна служба зайнятості, Житлові субсидії,
Центральний банк даних з проблем інвалідності, ЄДАРП, АСОПД
КОМТЕХ, силові відомства, відомства та підприємства, які надають
медичні та реабілітаційні послуги та ін.
Інформування про зміну інформації в реєстрах та системах.

API для інтеграції зовнішніх систем
Інтеграція з іншими системами
Синхронізація через API з Ehealth щодо державного медичного
забезпечення та “страхового пакету ветерана”

Зовнішнє API,

для використання функціоналу електронного
кабінету мобільними додатками, іншими порталами, сервісами,
наприклад, для перевірки статусу ветерана

Внутішнє API,

для підключення до систем електронного
документообігу, реєстрів, шин даних, а також включення
додаткових сервісів в електронний кабінет

Е-кабінет ветерана

Функції
електронного кабінету

01

02

03

Перелік
доступних послуг
відповідно до
статусу

Замовлення
послуг онлайн

Відстеження
статусу заявок

04

05

Оновлення персональних
даних, завантаження
документів

Чат з представниками
Міністерства

Послуги ветернам

●
●
●
●
●
●
●
●

санаторно-курортне лікування
соціальна адаптація
професійна адаптація
психологічна реабілітація
технічні та інші засоби реабілітації
земельні ділянки
Житло
…

Електронні послуги
Гнучкий конструктор форм для заяв будь-якої складності
дозволятиме налаштувати без залучення розробників окремі
процеси для ветерана та чиновника:
● налаштування етапів або кроків подачі заявки
● перелік полів для кожного кроку, їх формати та джерела даних
для заповнення
● правила перевірки та повідомлення про помилки
● правила автоматичного розрахунку полів або підстановки даних
з реєстрів та інших систем
● умови відображення одних полів в залежності від значень інших
● друковані форми
● завантаження додаткових файлів
● підключення системи оплати

Електронні послуги
Переваги:
➔ захищений акаунт для авторизації
➔ електронний цифровий підпис на заяву
➔ підключення та обмін повідомленнями з
внутрішніми системами
➔ інформування користувачів про статус розгляду
➔ інтеграція усіх сервісів за принципом єдиного вікна

сучасний дизайн
та доступність

Рішення, доступні для усіх,
включаючи людей з вадами
сприйняття, не досвідчених
користувачів та людей похилого віку

Лаконічний та естетично
привабливий дизайн, простота
використання та інтуїтивність.
Інтерфейс адаптовано для будьяких пристроїв

захищена
ідентифікація та аутентифікація

➔ Реєстрація юридичних та фізичних осіб
через ЕЦП, вхід по логіну/паролю, BankID,
MobileID, ЕЦП
➔ Парольна політика: перевірка складності
паролю, обмеження кількості неуспішних
спроб вводу, відновлення через смс або
електронну пошту
➔ Управління обліковими записами
користувачів адміністратором безпеки

Контролі та
повідомлення про помилки
Контроль відповідності внесених
користувачем даних необхідним
вимогам:
➔ Маски вводу
➔ Перевірка значень та форматів
внесених даних
➔ Правила “перехресних” контролів між
різними даними
➔ Інформативні повідомлення про
помилки
Перелік та правила перевірок можуть
налаштувати адміністратори системи.

Інформаційний портал
МінВетеранів

портал
принципи побудови

01

сучасний дизайн

02

орієнтованість на сервіси

03

систематизація матеріалів

Сучасний «легкий» дизайн, адаптивність
для мобільних пристроїв, адаптація для
людей з обмеженими зоровими
можливостями

Легкий доступ до сервісів і послуг, пошук
відповідей на актуальні питання

Систематизація інформації за допомогою
тегів, які формують тематичні timelineстрічки

04

доступ до документів

05

інформаційний стиль

06

адаптивність та
кросплатформеність

Кращі практики організації доступу до
нормативних документів

Мова спілкування з користувачем –
проста та доступна, інформативна та
лаконічна

Портал доступний на будь-яких
пристроях та розмірах екрану

Каталог
інформаційних та сервісних послуг

➔ Каталог послуг за сферами діяльності
➔ Відповіді на питання, які ветерани
задають найчастіше
➔ Швидкий доступ до найпопулярніших
послуг та інформаційних матеріалів

Довідники та реєстри
установ, підприємств та організацій

➔ Створення шарів засобами
адміністративного центру: медичні заклади,
реабілітаційні центри, центри соціального
захисту, центри зайнятості, центри надання
послуг тощо

➔ Відображення закладів списком та на карті

Новини, анонси подій, оголошення

➔ стрічки новин та подій з рубрикацією за
темами
➔ Поширення матеріалів в соціальних
мережах
➔ акредитація представників ЗМІ на пресзаходи

Мобільний додаток ветерана

Мобільні додатки
Основні платформи
Android, iOS

Доступ до особистого кабінету
Інформація про послуги, замовлення онлайн,
відслідковування статусу

Спілкування з представниками
Міністерства
Захищений онлайн чат, звернення та скарги онлайн

Інформування
Стрічка новин та оголошень

Контактний центр

Скринька для спілкування влади з ветеранами
Усі канали взаємодії
телефон, запити через особистий кабінет ветерана,
електронна пошта, чат

Відповіді на типові питання
та передача складних звернень профільним спеціалістам чи
іншим відомствам

Прийом заяв від ветеранів
відстеження статусу, підтвердження або спростування
виконання, картографічна прив'язка, інтеграція з
внутрішніми системами.

№
п.п.
1

Назва етапу

Вартість
650 400

50

2

Розробка та впровадження публічного веб-ресурсу

1 447 840

70

3

Розробка та впровадження програмного комплексу Електронний кабінет надання
адміністративних послуг

2 439 360

90

4

Розробка та впровадження програмного комплексу для ведення реєстрів

1 263 360

50

5

Додаткові модулі взаємодії

1 062 880

40

6

Мобільні додатки ветерана

765 600

90

7

Додаткові послуги

985 600

40

8

Супровід системи протягом 1 року

1 500 000

365

Аналітичний етап

Всього:

Тривалість

10 115 040

№
п.п.

Перелік робіт

Вартість

1

Аналітичний етап

1,1

Аналіз технологічних карток адміністративних послуг

32 520

1,2

Дослідження цільових груп та виявлення потреб користувачів

26 016

1,3

Проведення інтерв’ю з ключовими спеціалістами Замовника

32 520

1,4

Збір та аналіз функціональних вимог

13 008

1,5

Збір та аналіз нефункціональних вимог

13 008

1,6

Формування вимог щодо інтеграції з іншими системами/сервісами/реєстрами

13 008

1,7

Розробка вимог до політик адміністрування структурними підрозділами МЗС
відповідно до напрямку.

13 008

1,8

Формування вимог до алгоритмів та методів тестування системи перед введенням
у експлуатацію.

13 008

1,9

Формування вимог до програмної документації та навчальних посібників.

13 008

1,10

Формування алгоритмів та датаграм роботи з урахуванням специфіки роботи
реєстру

13 008

1,11

Формування вимог до адаптацїї для користувачів з вадами зору та слуху
(відповідно до законодавства та технологій Оpen Data).

13 008

1,12

Формування вимог до функціоналу та дизайну мобільної версії.

13 008

1,13

Дослідження та формування вимог щодо інтеграції нового реєстру до єдиного вебпорталу органів виконавчої влади та інших державних інформаційних систем
України.

1,14

Аналіз нормативних документів

13 008
32 520

1,15

Розробка рекомендацій щодо технологій, визначення пріоритетів

52 032

1,16

Оформлення технічного завдання, погодження технічного завдання з Замовником

84 552

1,17

Розробка дизайну веб-ресурсу з попереднім прототипуванням та погодженням з
замовником

2

Розробка та впровадження публічного веб-ресурсу

2,1

Поставка розширеної версії системи управління веб-ресурсом

246 133

2,2

Програмування функціональної верстки фронтенд частини веб-ресурсу

304 046

2,3

Встановлення необхідних компонентів для роботи веб-ресурсу

318 525

2,4

Встановлення та налаштування Морфологічної системи пошуку в реальному часі

159 262

2,5

Налаштування веб-ресурсу

173 741

2,6

Наповнення контентом

2,7

Налаштування серверного обладнання

2,8

Написання інструкції користувача

14 478

2,9

Розробка відповідної технічної документації

43 435

3

Розробка та впровадження програмного комплексу Електронний
кабінет надання адміністративних послуг

3,1

Впровадження єдиного сервера авторизації OAuth 2.0

268 330

3,2

Впровадження frond-end частини Електронного кабінету для користувачів

243 936

3,3

Впровадження frond-end частини Електронного кабінету для адміністраторів

268 330

3,4

Впровадження системи обробки/керування бізнес процесів за стандартами BPMN

243 936

3,5

Налаштування бізнес процесів для надання адмін послуг

219 542

3,6

Впровадження мехінізмів викорристаня ЕЦП підчас обробки/надання адмінпослуги

3,7

Впровадження функціоналу Контактного центру

195 149

3,8

Впровадження об'єктне сховище, що масштабується з резервуванням, яке
використовує кластери стандартизованих серверів

219 542

3,9

Впровадження сервісу повідомлення email та СМС

195 149

650 400

260 160

1 447 840

72 392
115 827

2 439 360

121 968

3,10

Інтеграція з Blockchain-сховища

3,11

Написання інструкції користувача

3,12

Розробка відповідної технічної документації

3,13

Налаштування серверного обладнання

4

Розробка та впровадження програмного комплексу для ведення
реєстрів

4,1

Впровадження системи ведення реєстрів

442 176

4,2

Інтеграція з Blockchain-сховища

227 405

4,3

Програмування індексації в ElasticSearch

126 336

4,4

Розробка інтерфейсів для взаємодії з іншими системами

315 840

4,5

Написання інструкції користувача

25 267

4,6

Розробка відповідної технічної документації

50 534

4,7

Налаштування серверного обладнання

5

Додаткові модулі взаємодії

5,1

Розробка та впровадження інтеграції з іншими реєстрами та системами

191 318

5,2

Впровадження Blockchain-сховища

478 296

5,3

Інтеграція пошукової системи з веб-ресурсами GOV.UA

138 174

5,4

Написання інструкції користувача

5,5

Розробка відповідної технічної документації

5,6

Налаштування серверного обладнання

106 288

6

Мобільні додатки ветерана

765 600

6,1

Android

382 800

6,2

iOS

382 800

7

Додаткові послуги

985 600

7,1

Впровадження КСЗІ

640 640

7,2

Розробка відповідної технічної документації

147 840

7,3

Налаштування серверного обладнання

197 120

8

Супровід системи протягом 1 року

1 500 000

8,1

Моніторинг працездатності системи

150 000

8,2

Підтрика користувачів

450 000

8,3

Розвиток та модернізація функціоналу

170 755
48 787
97 574
146 362

1 263 360

75 802

1 062 880

74 402
74 402

900 000

Всього:

Спеціаліст

10 115 040

№
п.п.
1

Бюджет

Аналітик

376 320

980

384

2

Дизайнер

352 800

980

360

3

Керівник проекту (PM1)

588 000

980

600

4

Керівник проекту (PM2)

627 200

980

640

5

Контент менеджер

44 800

560

80

6

Розробник (Android)

235 200

980

240

7

Розробник (Backend1)

571 200

840

680

8

Розробник (Backend2)

403 200

840

480

9

Розробник (Backend3)

638 400

840

760

10

Розробник (Backend4)

369 600

840

440

11

Розробник (Backend5)

369 600

840

440

12

Розробник (Frontend1)

302 400

840

360

13

Розробник (Frontend2)

403 200

840

480

14

Розробник (Frontend3)

403 200

840

480

15

Розробник (iOS)

235 200

980

240

16

Сисадмін (DevOps1)

577 920

840

688

17

Сисадмін (DevOps2)

201 600

840

240

18

Спеціаліст по базам даних

604 800

840

720

19

Спеціаліст по КСЗІ

274 400

980

280

20

Тестувальник (QA1)

224 000

700

320

21

Тестувальник (QA2)

319 200

700

456

22

Технічний методист

492 800

800

616

Бюджет на спеціалістів:
Support 365 днів:
Трудозатрати:

8 615 040
1,500,000
8,592

грн./год.

грн.
грн.
людино-годин

годин

Документ рекомендаційного
характеру
Зведений орієнтовний розрахунок видатків на
утримання системи Міністерства у справах ветеранів
Чисельність працівників

1097
(тис.грн.)

КЕКВ

Напрям видатків

ВСЬОГО

Видатки на
рік

84 844,9

2000 Поточні видатки
Оплата праці і нарахування на
2100
заробітну плату
2110 Оплата праці
2120 Нарахування на оплату праці
2200 Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та
2210 інвентар

57 394,9

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
2250 Видатки на відрядження (по Україні)
Оплата комунальних послуг та
2270
енергоносіїв
2271 Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та
2272
водовідведення
2273 Оплата електроенергії
2800 Інші поточні видатки
3000 Капітальні видатки
Придбання обладнання і предметів
3110 довгострокового користування

7 908,0
1 448,0

16 203,7
13 281,7
2 922,0
35 114,9
25 758,9

6 076,3
2 456,9
197,5
3 421,9
27 450,0
27 450,0

Зведений орієнтовний розрахунок видатків на
утримання системи Міністерства у справах ветеранів
Чисельність працівників

1113
(тис.грн.)

КЕКВ

Напрям видатків

ВСЬОГО

Видатки на рік

85 877,7

2000 Поточні видатки
Оплата праці і нарахування на
2100
заробітну плату
2110 Оплата праці
2120 Нарахування на оплату праці
2200 Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та
2210 інвентар

58 059,7

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
2250 Видатки на відрядження (по Україні)
Оплата комунальних послуг та
2270
енергоносіїв
2271 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання та водовідведення
2273 Оплата електроенергії
2800 Інші поточні видатки

8 100,0
1 469,1

3000 Капітальні видатки
Придбання обладнання і предметів
3110 довгострокового користування

27 818,0

16 365,4
13 414,3
2 951,1
35 467,2
25 898,1

6 227,1
2 518,4
200,4
3 508,3

27 818,0

Орієнтовний розрахунок видатків на утримання апарату Міністерства з директоратами
Чисельність працівників

Період (місяців)

237

12
(тис.грн.)

КЕКВ

Напрям видатків

Середньомісяний

Вартість

Кількість

ВСЬОГО
Поточні видатки
Оплата праці і нарахування на
Оплата праці
Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та
2210
інвентар

2000
2100
2110
2120
2200

Відповідно до
постанови КМУ
№332

Середньомісячні
видатки діючих

2240
2250
2270
2271
2272
2273
2800
3000
3110

Стіл письмовий
Крісло офісне
Стілець
Шафа для одягу
Шафа для паперів
Стіл для комп'ютера
Сейф
Телефонні апарати
Калькулятор
Принтер
Канцелярське приладдя, інше
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження (по Україні)
Оплата комунальних послуг та
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та
Оплата електроенергії
Інші поточні видатки
Капітальні видатки
Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування
Автомобіль для Міністра
Комплект меблів для службового кабінету
Міністра
Комплект меблів для службових кабінетів
заступників Міністра (4 компл)
Персональні комп'ютер для працівників
Ноутбуки для Міністра, його заступників
та директорів Департаментів (10 од)

Видатки на рік

20 735,4
13 740,4
5 479,1
4 491,1
988,0
8 261,3

21,0
4,6

2 871,9
2,5
2,5
1,5
2,4
2,4
2,5
5,0
0,9
0,2
5,9
0,1
1,0
0,11
0,32
0,015
0,45

237,0
237,0
60,0
20,0
20,0
237,0
10,0
200,0
200,0
60,0

592,5
592,5
90,0
48,0
48,0
592,5
50,0
180,0
40,0
354,0
284,4
2 844,0
312,8
2 232,6
910,1
42,7
1 279,8
6 995,0
6 995,0

1 200,0
30,0

1 200,0
30,0

11,0

44,0

23,0

5 451,0

27,0

270,0

Орієнтовний розрахунок видатків на утримання апарату Міністерства без директоратів
Чисельність працівників

Період (місяців)

221

12
(тис.грн.)

КЕКВ

Напрям видатків

Середньомісяний

Вартість

Кількість

ВСЬОГО
Поточні видатки
Оплата праці і нарахування на
Оплата праці
Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та
2210
інвентар

2000
2100
2110
2120
2200

Відповідно до
постанови КМУ
№332

Середньомісячні
видатки діючих

2240
2250
2270
2271
2272
2273
2800
3000
3110

Стіл письмовий
Крісло офісне
Стілець
Шафа для одягу
Шафа для паперів
Стіл для комп'ютера
Сейф
Телефонні апарати
Калькулятор
Принтер
Канцелярське приладдя, інше
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження (по Україні)
Оплата комунальних послуг та
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та
Оплата електроенергії
Інші поточні видатки
Капітальні видатки
Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування
Автомобіль для Міністра
Комплект меблів для службового кабінету
Міністра
Комплект меблів для службових кабінетів
заступників Міністра (4 компл)
Персональні комп'ютер для працівників
Ноутбуки для Міністра, його заступників
та директорів Департаментів (10 од)

Видатки на рік

19 702,6
13 075,6
5 317,4
4 358,5
958,9
7 758,2

21,0
4,6

2 732,7
2,5
2,5
1,5
2,4
2,4
2,5
5,0
0,9
0,2
5,9
0,1
1,0
0,11
0,32
0,015
0,45

221,0
221,0
60,0
20,0
20,0
221,0
10,0
200,0
200,0
60,0

552,5
552,5
90,0
48,0
48,0
552,5
50,0
180,0
40,0
354,0
265,2
2 652,0
291,7
2 081,8
848,6
39,8
1 193,4
6 627,0
6 627,0

1 200,0
30,0

1 200,0
30,0

11,0

44,0

23,0

5 083,0

27,0

270,0

Орієнтовний розрахунок видатків на утримання територіальних органів Міністерства
Чисельність працівників

Період (місяців)

876

12
(тис.грн.)

КЕКВ

Напрям видатків

Середньомісяний

Вартість

Кількість

ВСЬОГО
Поточні видатки
Оплата праці і нарахування на
Оплата праці
Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та
2210
інвентар

2000
2100
2110
2120
2200

Відповідно до
постанови КМУ
№332

Середньомісячні
видатки діючих

2240
2250
2270
2271
2272
2273
2800
3000
3110

Стіл письмовий
Крісло офісне
Стілець
Шафа для одягу
Шафа для паперів
Стіл для комп'ютера
Сейф
Телефонні апарати
Калькулятор
Принтер
Канцелярське приладдя, інше
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження (по Україні)
Оплата комунальних послуг та
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та
Оплата електроенергії
Інші поточні видатки
Капітальні видатки
Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

Видатки на рік

65 142,3
44 319,3
10 886,3
8 923,2
1 963,1
33 433,0

10,7
2,4

23 026,2
2,5
2,5
1,5
2,4
2,4
2,5
5,0
0,9
0,2
5,9
0,05
0,5
0,11
0,153
0,015
0,212

876,0
876,0
876,0
876,0
876,0
876,0
876,0
876,0
375,0
876,0

2 190,0
2 190,0
1 314,0
2 102,4
2 102,4
2 190,0
4 380,0
788,4
75,0
5 168,4
525,6
5 256,0
1 156,3
3 994,5
1 608,3
157,7
2 228,5
20 823,0
20 823,0

Персональні комп'ютер для працівників

23,0

20 148,0

Ноутбук для керівника територіального
органу (25 од)

27,0

675,0

Документ
рекомендаційного
характеру
ПОГОДЖЕНО

Затверджую

Міністерство фінансів України

штат у кількості 221 штатних одиниць з
місячним фондом заробітної плати за
посадовими окладами 2 179 240 грн.
(два мільйони сто сімдесят дев'ять
тисяч двісті сорок гривень)

Державний секретар
___________________________________

_____________________ Ф.І.по Б

"_____"_____________________2019р.

"______"__________________________2019р.

М.П.

М.П.

ШТАТНИЙ РОЗПИС НА 2019 РІК
Міністерства України у справах ветеранів

Кількість Посадовий
штатних
оклад
посад
(грн.)
Назва структурного підрозділу та посад
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6

7
8

2
1. Керівництво
Міністр
Перший заступник Міністра
Заступник Міністра
Заступник Міністра
Заступник Міністра з питань європейської
інтеграції
Державний секретар
Разом по керівництву:

3

4

Фонд
заробітної
плати на
місяць за
посадовими
окладами
(грн.)
5

1
1
1
1

16000
15000
14000
14000

16000
15000
14000
14000

1
1
6

14000
18000

14000
18000
91000

2. Відділ забезпечення діяльності Міністра (Патронатна служба)
Керівник патронатної служби
1
12000
Радник Міністра
4
9900
Разом по відділу:
5
3 1. Департамент соціального забезпечення та підтримки ветеранів

12000
39600
51600

9

10
11
12
13

16
17

18
19

20

21

Директор департаменту

1

14400

14400

3.1. Відділ соціально-професійної адаптації та пенсійного забезпечення ветеранів
Заступник директора департаменту - начальник
відділу
1
13 080
13 080
Заступник начальника відділу
1
10 080
10 080
Головний спеціаліст
4
9 000
36 000
Провідний спеціаліст
2
7 200
14 400
Разом по відділу:
8
73 560
3.3. Відділ з питань соціальної підтримки, призначення статусів та виплат
Начальник відділу
1
10 680
10 680
Головний спеціаліст
5
9 000
45 000
Разом по відділу:
6
55 680
3.4. Відділ реалізації права на житло
Начальник відділу
1
10 680
10 680
Головний спеціаліст
5
9 000
45 000
Разом по відділу:
6
55 680
Разом по департаменту:
21
199 320
4. 3. Департамент медичного забезпечення та психічного здоров’я ветеранів
Директор департаменту
1
14 400
14 400
4.1. Відділ з питань медичного забезпечення ветеранів
Заступник директора департаменту - начальник
відділу
1
13 080
13 080

22
23

24
25
26

27
28
29

33
36
37

Заступник начальника відділу
1
10 080
Головний спеціаліст
7
9 000
Разом по відділу:
9
4.2. Відділ з питань реабілітації ветеранів
Заступник директора департаменту - начальник
відділу
1
13 080
Заступник начальника відділу
1
10 080
Головний спеціаліст
8
9 000
Разом по відділу:
10
4.3. Відділ з питань забезпечення психічного здоров’я ветеранів та їх сімей
Начальник відділу
1
10 680
Заступник начальника відділу
1
10 080
Головний спеціаліст
7
9 000
Разом по відділу:
9
Разом по департаменту:
29
5. 2. Департамент вшанування пам’яті та співпраці з недержавним сектором
Директор департаменту
1
14 400
5.2. Відділ співробітництва з недержавним сектором
Начальник відділу
1
10 680
Головний спеціаліст
9
9 000
Разом по відділу:
10
5.3. Відділ з питань вшанування пам’яті Захисників України та формування
позитивного образу ветерана

10 080
63 000
86 160

13 080
10 080
72 000
95 160
10 680
10 080
63 000
83 760
279 480
14 400
10 680
81 000
91 680

38
39
40

44

45
46

47
48

49
50

Заступник директора департаменту - начальник
відділу
1
13 080
Заступник начальника відділу
1
10 080
Головний спеціаліст
9
9 000
Разом по відділу:
11
Разом по департаменту:
22
6. Фінансово-економічний департамент
Директор департаменту
1
14 400
6.1. Відділ організації бюджетного процесу та планування видатків

13 080
10 080
81 000
104 160
210 240
14 400

Заступник директора департаменту - начальник
відділу
1
13 080
13 080
Головний спеціаліст
4
9 000
36 000
Разом по відділу:
5
49 080
6.2. Відділ фінансування соціальних програм
Начальник відділу
1
10 680
10 680
Головний спеціаліст
4
9 000
36 000
Разом по відділу:
5
46 680
6.3. Відділ фінансування та економічного аналізу діяльності підвідомчих установ та
підприємств
Начальник відділу
1
10 680
10 680
Головний спеціаліст
4
9 000
36 000
Разом по відділу:
5
46 680
6.4. Відділ фінансування санаторно-курортного лікування

51
52

53

54
55

56
57

58
59

60

Начальник відділу
1
10 680
Головний спеціаліст
4
9 000
Разом по відділу:
5
Разом по департаменту:
21
7. 4. Управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції
Начальник Управління
1
13 680
7.1. Відділ міжнародного співробітництва та євроінтеграції
Заступник начальника Управління - начальник
відділу
1
12 120
Головний спеціаліст
4
9 000
Разом по відділу:
5
7.2. Відділ міжнародних договорів
Начальник відділу
1
10 680
Головний спеціаліст
3
9 000
Разом по відділу:
4
7.3 Відділ міжнародних зв’язків та протоколу
Начальник відділу
1
10 680
Головний спеціаліст
3
9 000
Разом по відділу:
4
Разом по управлінню:
14
8. Управління організаційного забезпечення та моніторингу
Начальник Управління
1
13 680
8.1. Відділ документального забезпечення

10 680
36 000
46 680
203 520
13 680

12 120
36 000
48 120
10 680
27 000
37 680
10 680
27 000
37 680
137 160
13 680

61
62
63

64
65

66
67

68
69

70

71

Заступник начальника Управління - начальник
відділу
Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст
Разом по відділу:
8.2. Відділ звернень та огранізації прийому громадян
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Разом по відділу:
8.3. Сектор взаємодї з органами державної влади
Завілувач сектору
Головний спеціаліст
Разом по відділу:
8.4. Сектор контролю виконання документів
Завілувач сектору
Головний спеціаліст
Разом по відділу:
Разом по Управлінню:
9. Управління бухгалтерського забезпечення
Начальник Управління - головний бухгалтер
9.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Заступник начальника Управління - начальник
відділу

1

12 120

12 120

1
3
5

10 080
9 000

10 080
27 000
49 200

1
4
5

10 680
9 000

10 680
36 000
46 680

1
2
3

9 840
9 000

9 840
18 000
27 840

1
2
3
17

9 840
9 000

9 840
18 000
27 840
165 240

1

13 680

13 680

1

12 120

12 120

72
73

74
75

76

77
78

79
80

Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст
Разом по відділу:
9.2. Відділ оплати праці
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Разом по відділу:
Разом по Управлінню:

1
5
7

10 080
9 000

10 080
45 000
67 200

1
4
5
13

10 680
9 000

10 680
36 000
46 680
127 560

10. Юридичне управління
Начальник Управління
1
13 680
13 680
10.1. Відділ правової експертизи та застосуання законодавства
Заступник начальника Управління - начальник
відділу
1
12 120
12 120
Головний спеціаліст
4
9 000
36 000
Разом по відділу:
5
48 120
10.2. Відділ організації роботи щодо представництва в судових та інших органах
державної влади
Начальник відділу
1
10 680
10 680
Головний спеціаліст
4
9 000
36 000
Разом по відділу:
5
46 680
Разом по Управлінню:
11. Управління по роботі з персоналом

11

108 480

81

82
83

84
85
86

87
88
89

90
91
92

Начальник Управління
1
13 680
11.1. Відділ управління персоналом апарату Міністерства та організації добору
персоналу
Заступник начальника Управління - начальник
відділу
1
12 120
Головний спеціаліст
4
9 000
Разом по відділу:
5
11.2. Відділ підвищення кваліфікації та нагородження
Начальник відділу
1
10 680
Головний спеціаліст
2
9 000
Провідний спеціаліст
1
7 200
Разом по відділу:
4
11.3. Сектор по роботі з підвідомчими установами та організаціями
Завідувач сектору
1
9 840
Головний спеціаліст
2
9 000
Разом по відділу:
3
Разом по управлінню:
13
12. Управління інформаційних технологій
Начальник Управління
1
13 680
12.1. Відділ інформаційної безпеки та захисту інформації
Начальник відділу
1
10 680
Головний спеціаліст
4
9 000
Разом по відділу:
5

13 680

12 120
36 000
48 120
10 680
18 000
7 200
35 880
9 840
18 000
27 840
125 520
13 680
10 680
36 000
46 680

93
94

95

96
97

98
99

100
101
102

12.2. Відділ ІТ забезпечення та ведення реєстрів
Заступник начальника Управління - начальник
відділу
1
Головний спеціаліст
4
Разом по відділу:
5
Разом по Управлінню:
11
13. Управління адміністративно-господарського забезпечення
Начальник Управління
1
13.1. Відділ управління майном та охорони праці
Заступник начальника управління - начальник
відділу
1
Головний спеціаліст
4
Разом по відділу:
5
13.2. Відділ організації державних закупівель
Начальник відділу
1
Головний спеціаліст
4
Разом по відділу:
5
Разом по управлінню:
11
14. Відділ внутрішнього аудиту
Начальник відділу
1
Заступник начальника відділу
1
Головний спеціаліст
3
Разом по відділу:
5

12 120
9 000

12 120
36 000
48 120
108 480

13 680

13 680

12 120
9 000

12 120
36 000
48 120

10 680
9 000

10 680
36 000
46 680
108 480

12 960
11 760
9 000

12 960
11 760
27 000
51 720

103
104

105
106

107
108

109
110

111
112

113

15. Режимно - секретний сектор
Завідувач сектору
1
10 680
10 680
Головний спеціаліст
2
9 000
18 000
Разом по сектору:
3
28 680
16. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Завідувач сектору
1
10 680
10 680
Головний спеціаліст
2
9 000
18 000
Разом по сектору:
3
28 680
17. Сектор мобілізаційної роботи
Завідувач сектору
1
10 680
10 680
Головний спеціаліст
2
9 000
18 000
Разом по сектору:
3
28 680
18. Сектор організаційного забезпечення діяльності Першого заступника Міністра
Завідувач сектору
1
10 680
10 680
Головний спеціаліст
3
9 000
27 000
Разом по сектору:
4
37 680
19. Сектор забезпечення діяльності заступника Міністра
Завідувач сектору
1
10 680
10 680
Головний спеціаліст
1
9 000
9 000
Разом по сектору:
2
19 680
20. Сектор забезпечення діяльності заступника Міністра
Завідувач сектору
1
10 680
10 680

114

115
116

117
118

Головний спеціаліст
1
9 000
Разом по сектору:
2
21. Сектор забезпечення діяльності заступника Міністра з питань європейської
інтеграції
Завідувач сектору
1
10 680
Головний спеціаліст
1
9 000
Разом по сектору:
2
22. Сектор діяльності секретаріату
Завідувач сектору
1
10 680
Головний спеціаліст
2
9 000
Разом по сектору:
3
Разом за посадовими окладами

221

Разом з середнім розміром щомісячної надбавки
- 100% від загальної суми посадових окладів

Керівник

9 000
19 680

10 680
9 000
19 680
10 680
18 000
28 680

2 179 240
4 358 480

(підпис)

(Ініціали і призвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник
планово-фінансового підрозділу

(підпис)

(Ініціали і призвище)

Документ
рекомендаційного
характеру
ПОГОДЖЕНО

Затверджую

Міністерство фінансів України

штат у кількості 237 штатних одиниць з
місячним фондом заробітної плати за
посадовими окладами 2 345 560 грн.
(два мільйони сто вісімдесят дев'ять
тисяч чотириста сорок гривень)

Державний секретар
___________________________________

_____________________ Ф.І.по Б

"_____"_____________________2019р.

"______"__________________________2019р.

М.П.

М.П.

ШТАТНИЙ РОЗПИС НА 2019 РІК
Міністерства України у справах ветеранів

Кількість Посадовий
штатних
оклад
посад
(грн.)
Назва структурного підрозділу та посад
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6

7
8

9

2
1. Керівництво
Міністр
Перший заступник Міністра
Заступник Міністра
Заступник Міністра
Заступник Міністра з питань європейської
інтеграції
Державний секретар
Разом по керівництву:

3

4

Фонд
заробітної
плати на
місяць за
посадовими
окладами
(грн.)
5

1
1
1
1

16000
15000
14000
14000

16000
15000
14000
14000

1
1
6

14000
18000

14000
18000
91000

2. Відділ забезпечення діяльності Міністра (Патронатна служба)
Керівник патронатної служби
1
12000
Радник Міністра
4
9900
Разом по відділу:
5
3. Директорат стратегічного планування, координації політик та євроінтеграції
Генеральний директор директорату
1
12000

12000
39600
51600
12000

10
11

12
13

14
15

16

17
18

3.1. Експертна група з питань стратегічного та бюджетного планування, координації
політик та інституційного розвитку
Керівник експертної групи
1
8900
8900
Державний експерт
4
7700
30800
Разом по експертній групі:
5
39700
3.2. Експертна група з питань євроінтеграції, координації донорської допомоги та
міжнародного співробітництва
Керівник експертної групи
1
8900
8900
Державний експерт
4
7700
30800
Разом по експертній групі:
5
39700
3.3. Експертна група з питань взаємодії з органами державної влади
Керівник експертної групи
1
8900
8900
Державний експерт
4
7700
30800
Разом по експертній групі:
5
39700
Разом по директорату:
16
131100
4. Директорат соціального забезпечення та підтримки ветеранів
Генеральний директор директорату
1
12000
12000
4.1. Експертна група з питань соціально-професійної адаптації та пенсійного
забезпечення ветеранів
Керівник експертної групи
1
8900
8900
Державний експерт
5
7700
38500
Разом по експертній групі:
6
47400

19
20

21
22
23

24
25

26
27

4.2. Експертна група з питань соціальної підтримки, призначення статусів та виплат,
реалізації права ветеранів на житло
Керівник експертної групи
1
8900
8900
Державний експерт
5
7700
38500
Разом по експертній групі:
6
47400
Разом по директорату:
13
106800
5. Директорат медичного забезпечення, реабілітації та психічного здоров’я ветеранів
Генеральний директор директорату
1
12000
12000
5.1. Експертна група з питань медичного забезпечення ветеранів
Керівник експертної групи
1
8900
8900
Державний експерт
4
7700
30800
Разом по експертній групі:
5
39700
5.2. Експертна група з питань реабілітації ветеранів
Керівник експертної групи
1
8900
8900
Державний експерт
5
7700
38500
Разом по експертній групі:
6
47400
5.3. Експертна група з питань забезпечення психічного здоров’я ветеранів та їх сімей
Керівник експертної групи
1
8900
8900
Державний експерт
5
7700
38500
Разом по експертній групі:
6
47400
Разом по директорату:
18
146500
6. Директорат вшанування пам’яті та співробітництва з недержавним сектором

28
29
30

31
32

33

34
35

36
37

Генеральний директор директорату
1
12000
6.1. Експертна група з питань співробітництва з недержавним сектором
Керівник експертної групи
1
8900
Державний експерт
6
7700
Разом по експертній групі:
7
6.2. Експертна група з питань вшанування пам'яті Захисників України та
формування позитивного образу ветерана
Керівник експертної групи
1
8900
Державний експерт
6
7700
Разом по експертній групі:
7
Разом по директорату:
15
7. Департамент реалізації політик
Директор департаменту
1
14400
7. 1. Відділ соціально-професійної адаптації ветеранів
Заступник директора департаменту - начальник
відділу
Головний спеціаліст
Разом по відділу:
7.2. Відділ реалізації права ветеранів на житло
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Разом по відділу:

12000
8900
46200
55100

8900
46200
55100
122200
14400

1
4
5

13 080
9 000

13 080
36 000
49 080

1
2
3

10 680
9 000

10 680
18 000
28 680

38
39

40
41

42
43

44

45
46

47

7.3. Відділ медичного забезпечення ветеранів
Начальник відділу
1
10 680
10 680
Головний спеціаліст
3
9 000
27 000
Разом по відділу:
4
37 680
7.4. Відділ реабілітації та забезпечення психічного здоров'я ветеранів та їх сімей
Начальник відділу
1
10 680
10 680
Головний спеціаліст
6
9 000
54 000
Разом по відділу:
7
64 680
7.5. Відділ вшанування пам’яті та співробітництва з недержавним сектором
Начальник відділу
1
10 680
10 680
Головний спеціаліст
6
9 000
54 000
Разом по відділу:
7
64 680
Разом по департаменту:
27
259 200
8. Фінансово-економічний департамент
Директор департаменту
1
14 400
14 400
8.1. Відділ організації бюджетного процесу та планування видатків
Заступник директора департаменту - начальник
відділу
Головний спеціаліст
Разом по відділу:
8.2. Відділ фінансування соціальних програм
Начальник відділу

1
4
5

13 080
9 000

13 080
36 000
49 080

1

10 680

10 680

48

49
50

51
52

53
56
57

58
59

Головний спеціаліст
4
9 000
36 000
Разом по відділу:
5
46 680
8.3. Відділ фінансування та економічного аналізу діяльності підвідомчих установ та
підприємств
Начальник відділу
1
10 680
10 680
Головний спеціаліст
4
9 000
36 000
Разом по відділу:
5
46 680
8.4. Відділ фінансування санаторно-курортного лікування
Начальник відділу
1
10 680
10 680
Головний спеціаліст
4
9 000
36 000
Разом по відділу:
5
46 680
Разом по департаменту:
21
203 520
8. Управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції
Начальник Управління
1
13 680
13 680
8.1. Відділ міжнародних договорів
Начальник відділу
1
10 680
10 680
Головний спеціаліст
1
9 000
9 000
Разом по відділу:
2
19 680
8.2. Відділ міжнародних зв’язків та протоколу
Начальник відділу
1
10 680
10 680
Головний спеціаліст
2
9 000
18 000
Разом по відділу:
3
28 680
Разом по управлінню:
6
62 040

60

61
62
63

64
65

66
67

68
69

9. Управління організаційного забезпечення та моніторингу
Начальник Управління
1
9.1. Відділ документального забезпечення
Заступник начальника Управління - начальник
відділу
1
Заступник начальника відділу
1
Головний спеціаліст

3
5

Разом по відділу:
9.2. Відділ звернень та огранізації прийому громадян
Начальник відділу
1
Головний спеціаліст
4
Разом по відділу:
5
9.3. Відділ інформаційно-довідкового забезпечення (call-центр)
Начальник відділу
1
Головний спеціаліст (оператор)
6
Разом по відділу:
7
9.4. Сектор взаємодї з органами державної влади
Завілувач сектору
1
Головний спеціаліст
2
Разом по відділу:
3
9.5. Сектор контролю виконання документів
Завілувач сектору
1
Головний спеціаліст
2

13 680

13 680

12 120

12 120

10 080
9 000

10 080
27 000
49 200

10 680
9 000

10 680
36 000
46 680

10 680
9 000

10 680
54 000
64 680

9 840
9 000

9 840
18 000
27 840

9 840
9 000

9 840
18 000

70

71
72
73

74
75

76

77
78

Разом по відділу:
Разом по Управлінню:
10. Управління бухгалтерського забезпечення
Начальник Управління - головний бухгалтер
10.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Заступник начальника Управління - начальник
відділу
Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст
Разом по відділу:
10.2. Відділ оплати праці
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Разом по відділу:
Разом по Управлінню:

3
24

27 840
229 920

1

13 680

13 680

1
1
5
7

12 120
10 080
9 000

12 120
10 080
45 000
67 200

1
4
5
13

10 680
9 000

10 680
36 000
46 680
127 560

13 680

13 680

12 120
9 000

12 120
36 000
48 120

11. Юридичне управління
Начальник Управління
1
11.1. Відділ правової експертизи та застосуання законодавства
Заступник начальника Управління - начальник
відділу
1
Головний спеціаліст
4
Разом по відділу:
5

79
80

81

82
83

84
85
86

87
88
89

11.2. Відділ організації роботи щодо представництва в судових та інших органах
державної влади
Начальник відділу
1
10 680
10 680
Головний спеціаліст
4
9 000
36 000
Разом по відділу:
5
46 680
Разом по Управлінню:
11
12. Управління по роботі з персоналом
Начальник Управління
1
13 680
12.1. Відділ управління персоналом апарату Міністерства та організації добору
персоналу
Заступник начальника Управління - начальник
відділу
1
12 120
Головний спеціаліст
4
9 000
Разом по відділу:
5
12.2. Відділ підвищення кваліфікації та нагородження
Начальник відділу
1
10 680
Головний спеціаліст
2
9 000
Провідний спеціаліст
1
7 200
Разом по відділу:
4
12.3. Сектор по роботі з підвідомчими установами та організаціями
Завідувач сектору
1
9 840
Головний спеціаліст
2
9 000
Разом по відділу:
3

108 480
13 680

12 120
36 000
48 120
10 680
18 000
7 200
35 880
9 840
18 000
27 840

90
91
92

93
94

95

96
97

98
99

Разом по управлінню:
13
13. Управління інформаційних технологій
Начальник Управління
1
13.1. Відділ інформаційної безпеки та захисту інформації
Начальник відділу
1
Головний спеціаліст
4
Разом по відділу:
5
13.2. Відділ ІТ забезпечення та ведення реєстрів
Заступник начальника Управління - начальник
відділу
1
Головний спеціаліст
4
Разом по відділу:
5
Разом по Управлінню:
11
14. Управління адміністративно-господарського забезпечення
Начальник Управління
1
14.1. Відділ управління майном та охорони праці
Заступник начальника управління - начальник
відділу
1
Головний спеціаліст
4
Разом по відділу:
5
14.2. Відділ організації державних закупівель
Начальник відділу
1
Головний спеціаліст
4

125 520
13 680

13 680

10 680
9 000

10 680
36 000
46 680

12 120
9 000

12 120
36 000
48 120
108 480

13 680

13 680

12 120
9 000

12 120
36 000
48 120

10 680
9 000

10 680
36 000

100
101
102

103
104

105
106

107
108

109
110

Разом по відділу:
5
46 680
Разом по управлінню:
11
108 480
15. Відділ внутрішнього аудиту
Начальник відділу
1
12 960
12 960
Заступник начальника відділу
1
11 760
11 760
Головний спеціаліст
3
9 000
27 000
Разом по відділу:
5
51 720
16. Режимно - секретний сектор
Завідувач сектору
1
10 680
10 680
Головний спеціаліст
2
9 000
18 000
Разом по сектору:
3
28 680
17. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Завідувач сектору
1
10 680
10 680
Головний спеціаліст
2
9 000
18 000
Разом по сектору:
3
28 680
18. Сектор мобілізаційної роботи
Завідувач сектору
1
10 680
10 680
Головний спеціаліст
2
9 000
18 000
Разом по сектору:
3
28 680
19. Сектор організаційного забезпечення діяльності Першого заступника Міністра
Завідувач сектору
1
10 680
10 680
Головний спеціаліст
3
9 000
27 000

111
112

113
114

115
116

117
118

Разом по сектору:
4
20. Сектор забезпечення діяльності заступника Міністра
Завідувач сектору
1
10 680
Головний спеціаліст
1
9 000
Разом по сектору:
2
21. Сектор забезпечення діяльності заступника Міністра
Завідувач сектору
1
10 680
Головний спеціаліст
1
9 000
Разом по сектору:
2
22. Сектор забезпечення діяльності заступника Міністра з питань європейської
інтеграції
Завідувач сектору
1
10 680
Головний спеціаліст
1
9 000
Разом по сектору:
2
23. Сектор діяльності секретаріату
Завідувач сектору
1
10 680
Головний спеціаліст
2
9 000
Разом по сектору:
3
Разом за посадовими окладами
Разом з середнім розміром щомісячної надбавки
- 100% від загальної суми посадових окладів

237

37 680
10 680
9 000
19 680
10 680
9 000
19 680

10 680
9 000
19 680
10 680
18 000
28 680

2 245 560
4 491 120

Керівник

(підпис)

(Ініціали і призвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник
планово-фінансового підрозділу

(підпис)

(Ініціали і призвище)

Документ рекомендаційного характеру
Затверджую
штат у кількості 876
штатних одиниць з місячним
фондом заробітної плати за
посадовими окладами 4 461
600 гривень

"___"__________________2019
р.
м.п.
ШТАТНИЙ РОЗПИС НА 2019 РІК
Управління Міністерства у справах ветеранів України у ____________________ області

№
з/п
1

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість
штатних
посад

Посадовий
оклад
(грн.)

Фонд заробітної плати на
місяць за посадовими
окладами (грн.)

2

3

4

5

1. Керівництво

1

Начальник

2

Заступник начальника
1
8000
Разом по керівництву:
2
Х
2. Сектор медичного забезпечення, реабілітації та психічного здоров’я ветеранів
Завідувач сектору
1
6000
Головний спеціаліст
1
4800
Разом по відділу:
2
Х
3. Сектор соціального забезпечення та підтримки ветеранів
Завідувач сектору
1
6000
Головний спеціаліст
1
4800
Разом по відділу:
2
Х
4. Сектор з питань вшанування пам’яті та співробітництва з недержавним сектором
Завідувач сектору
1
6000
Головний спеціаліст
1
4800
Разом по відділу:
2
Х
4. Сектор адміністративно-організаційного, фінансового забезпечення
Начальник відділу
1
6000
Головний спеціаліст
1
4800
Разом по відділу:
2
Х
6. Юридичний сектор
Завідувач сектору
1
5400
Головний спеціаліст
1
4800
Разом по відділу:
2
Х
7. Сектор по роботі з персоналом

3
5

7
8

10
11

16
17

1

9000

9 000
8 000
17 000
6 000
4 800
10 800
6 000
4 800
10 800
6 000
4 800
10 800
6 000
4 800
10 800
5 400
4 800
10 200

18
19

20
21

Завідувач сектору
1
Головний спеціаліст
1
Разом по відділу:
2
8. Сектор інформаційних технологій та захисту інформації
Завідувач сектору
1
Головний спеціаліст
1
Разом по сектору:
2
Всього по Управлінню:
16
Всього по всім тер. управлінням:
400
9. Міжрайонні відділи
Начальник відділу
100
Головний спеціаліст
376

ВСЬОГО:

876

Разом з середнім розміром щомісячної надбавки
- 100% від загальної суми посадових окладів

5400
4800
Х

5 400
4 800
10 200

5400
4800
Х

5 400
4 800
10 200
90 800
2 270 000

6500
4100

650 000
1 541 600

4 461 600
8 923 200

Керівник

(підпис)

(Ініціали і призвище)

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

(Ініціали і призвище)

МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Проектний офіс по створенню Міністерства у справах ветеранів України робочої
групи Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій,
учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

Кількість ветеранів
ветеранів
Кількість

1 174 226*
32 632

36 575

Кількість
ветеранів війни

49 003
46 521

42 750

Київ

69 779
88 913

13 424

22 067

56 095
32 013

94 394

21 163

47 446
32 999

192 900**
Кількість ветеранів
військової служби

73 008

41 387

39 314
37 971

48 951

62 060

53 730

50 196

56 029
25 806

*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

2

Отримувачі
за чинним
законодавством (ветерани)
Ветерани та послуг
прирівняні
до них особи

Учасники бойових дій

Особи з інвалідністю
внаслідок війни

Учасники війни

Члени сімей загиблих,
померлих, зниклих безвісти

Ветерани військової служби
та інших силових структур

Постраждалі учасники
Революції Гідності

Борці за незалежність
України у XX столітті

Члени сімей ветеранів

Особи, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною

Київ 2018

3

Бюрократичний хаос
Органи виконавчої влади, які реалізують державну політику
у сфері надання пільг та інших державних гарантій ветеранам
Органи місцевого самоврядування
Безплатне забезпечення протезами

Місцеві органи виконавчої влади

Санаторно-курортне лікування

Державна служба у справах ветеранів

Пільги з оплати за житло та комунальні послуги
Безплатний проїзд

Фонд соціального захисту інвалідів
Міністерство соціальної політики
Міністерство оборони

Безплатний ремонт власних будинків і квартир

Міністерство охорони здоров’я

Безплатне одержання ліків за рецептами

Міністерство внутрішніх справ

Обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, позачергова госпіталізація.
Користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до
яких вони були прикріплені. Щорічне медичне обстеження і диспансеризація

Міністерство інфраструктури
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
Міністерство освіти і науки

Позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов

Служба безпеки України

Позачергове безоплатне забезпечення автомобілем

Служба зовнішньої розвідки

Влаштування до закладів соціального захисту населення
Безплатне встановлення телефонів і позачергове користування послугами зв’язку

Державна служба з надзвичайних ситуацій
Державна прикордонна служба
Управління державної охорони

Виплата пенсій, довічних грошових утримань та підвищень до них

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Виплата щорічної разової грошової допомоги до 5 травня

Державна фіскальна служба

Першочергове забезпечення земельними ділянками
Надання підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

Національна гвардія України
Держспецтрансслужба
Пенсійний фонд України
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
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Ініціатива створення Міністерства
19 жовтня 2016 року за ініціативою Комітету Верховної
Ради України у справах ветеранів, учасників бойових
дій, учасників антитерористичної операції та людей
з інвалідністю відбулися Парламентські слухання на
тему: «Державні гарантії соціального захисту учасників
антитерористичної операції, Революції Гідності та членів
їхніх родин: стан і перспективи».
За їх підсумками голова Комітету Олександр Третьяков
виступив із пропозицією щодо створення в Україні
Міністерства у справах ветеранів.
24 травня 2017 року Комітет провів круглий стіл на тему:
«Шляхи удосконалення соціального захисту ветеранів
війни. Актуальність утворення єдиного координуючого
органу – Міністерства у справах ветеранів України».
За результатами дискусій Комітет спільно з волонтерами
та ветеранами АТО розпочали роботу зі створення
Міністерства у справах ветеранів.
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Громадська думка щодо створення Міністерства
Громадська думка щодо створення Мінветеранів
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Громадська думка щодо створення Міністерства
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Постанова Верховної Ради України
«Про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо
створення Міністерства України у справах ветеранів – центрального органу
виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики
у сфері соціального захисту ветеранів війни»
Сьогодні одним з основних завдань держави є створенням чіткої
державної стратегії подолання короткострокових і довгострокових
наслідків військової агресії проти України, в тому числі ефективної
системи соціального захисту ветеранів війни.
Протягом трьох останніх років Парламент адаптував законодавство
у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та
членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції до реалій
військової агресії проти України та її наслідків. З цією метою за період
VIII скликання Парламентом ухвалено 32 закони. Проте, розгалужена
система органів державної влади, які опікується цими питаннями (більше
20 міністерств, відомств, а також органи місцевого самоврядування та
місцеві органи виконавчої влади), призводить до бюрократичного хаосу
та перешкоджає своєчасному та повному вирішенню важливих для
учасників антитерористичної операції соціальних питань.
Рекомендаціями парламентських слухань на тему “Державні гарантії
соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції
Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи”, схваленими Постановою

Верховної Ради України від 9 лютого 2017 року № 1843-VIII, Кабінету
Міністрів України рекомендовано опрацювати питання щодо утворення
Міністерства України у справах ветеранів.
Однак, Кабінет Міністрів України, підтримуючи зазначену ідею, не вжив
жодних заходів щодо утворення Міністерства України у справах ветеранів.
З метою створення ефективної системи соціального захисту ветеранів
війни, враховуючи міжнародний досвід у цій сфері, Верховна Рада України
постановляє:
1. Звернутися до Кабінету Міністрів України з вимогою 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.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк поінформувати Верховну Раду
України про виконання цієї Постанови.
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
№2294-VIII від 27.02.2018

18 січня 2018 року представники Комітету зареєстрували у Верховній Раді Постанову про Звернення
Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у справах
ветеранів. 27 лютого 2018 року Постанову було ухвалено парламентом.
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Вивчення досвіду США
З метою вивчення досвіду забезпечення
соціального захисту ветеранів, представники
Комітету та громадськості відвідали Сполучені
Штати Америки. Було проведено низку
зустрічей з представниками державних органів
США та неурядових організацій. Серед них:
• Перший заступник та заступники Міністра
у справах ветеранів США
• Представники офісу Комітету Сенату із зовнішньої
політики
• Голова Комітету Конгресу з питань ветеранів
• Представники ветеранських організацій, зокрема
«Американський Легіон» (American Legion) та
«Надія для воїнів» (Hope for the Warriors)
• Директор із розвитку ініціатив трансатлантичного
лідерства Німецького Фонду Маршала у США

9

14 березня 2018 року Комітет Верховної Ради України у справах ветеранів,
учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з
інвалідністю прийняв рішення створити Робочу групу зі Створення Міністерства
у справах ветеранів із залученням представників громадських організацій
Для ефективної роботи прийняли рішення
працювати у 4-х підгрупах:

До складу робочої
групи подались понад

100 осіб

соціальна
підтримка
ветеранів

медичне
забезпечення
ветеранів

вшанування
пам’яті та
співпраця з
громадськістю

структура
та напрямки
діяльності
Міністерства
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Протягом квітня-серпня 2018 року
Робочій групі вдалося:
провести аналіз існуючої
системи соціального захисту
ветеранів

розробити модель електронної
інформаційної системи для
ветеранів

дослідити міжнародний
досвід роботи з ветеранами

організувати навчальні курси
для 100 ветеранів

розробити структуру
Мінветеранів

підготувати Білу книгу
розробити проект положення
Мінветеранів
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До кінця 8 сесії Верховної Ради України
VІІІ скликання Прем’єр-міністр
не подав пропозицію кандидатури
міністра до Парламенту, а отже
голосування постанови про утворення
Міністерства у справах ветеранів
не відбулося.
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Місія
Місія
та та
ціліцілі Міністерства у справах ветеранів
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 ветерана
Формування єдиної державної політики щодо вшанування пам’яті ветеранів
Залучення недержавного сектору до реалізації державної політики щодо
ветеранів та їх сімей
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Проект структури Міністерства
Міністр
ПОЛІТИЧНІ
ПОСАДИ

ПІДРОЗДІЛИ
ФОРМУВАННЯ
ПОЛІТИКИ

Перший заступник
Міністра

Науково-дослідний
інститут з питань
ветеранів
Громадська рада

Заступник Міністра

Заступник Міністра

Державний Секретар
Директорат стратегічного
планування, координації
політик та євроінтеграції

ПІДРОЗДІЛИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПОЛІТИКИ
СЕКРЕТАРІАТ

Заступник Міністра

Патронатна служба Міністра

Юридичний
відділ

Управління
ІТ

Директорат медичного
забезпечення, реабілітації
та психологічного
супроводу

Директорат соціального
забезпечення
та підтримки ветеранів

Директорат вшанування
пам’яті та співробітництва з
недержавним сектором

Департамент реалізації політик
Відділ
по роботі з
персоналом
Відділ
комунікації

Управління
адміністративного
забезпечення
Відділ
бухгалтерського
забезпечення

Фінансовоекономічний
департамент

Відділ
запобігання
та виявлення
корупції

Відділ
державних
закупівель

Відділ
внутрішнього
аудиту

Відділ
міжнародних
зв’язків та
протоколу

Відділ
звернень
громадян
Сектор
режимносекретної
роботи

Відділ взаємодії
з органами
державної
влади
Сектор
мобілізаційної
роботи

Територіальні органи
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Курси підготовки ветеранів війни
та учасників АТО до державної служби
20 липня 2018 у Національній академії державного
управління при Президентові України завершився
перший етап курсів підвищення кваліфікації та підготовки
ветеранів війни та учасників АТО до державної служби.
39 перших слухачів отримали сертифікати про
проходження курсів за напрямом «Публічне управління та
адміністрування». Навчання проводилося з використання
сучасних інтерактивних технологій.
28 серпня розпочався другий курс, на який відібрано
61 ветерана.

«Ідея створення такого навчального проекту полягала в
тому, щоб підготувати кадровий ресурс для майбутнього
Міністерства ветеранів. Цю ініціативу наш Комітет
запропонував втілити в квітні цього року, і я дуже вдячний
всім причетним за те, як швидко її вдалося реалізувати»
ОЛЕКСАНДР ТРЕТЬЯКОВ,
голова Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій,
учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю
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Директорати Міністерства у справах ветеранів України
Директорати Міністерства у справах ветеранів України

Директорат
стратегічного
Директорат
стратегічного
планування,
координації
планування,
координації
політик
та євроінтеграції
політик
та євроінтеграції

Директорат медичного
Директорат
медичного
забезпечення,
реабілітації
та психологічного
забезпечення,
реабілітації
супроводу
та психологічного

супроводу

Директорат соціального
забезпечення та підтримки
ветеранівсоціального
Директорат

забезпечення та підтримки
ветеранів

Директорат вшанування
пам’яті та
співробітництва з
недержавним
сектором
Директорат
вшанування

пам’яті та
співробітництва з
недержавним сектором
Департамент
реалізації політик

Департамент
реалізації політик

Місія:
Забезпечення ефективного та послідовного процесу стратегічного
Місія: Забезпечення ефективного та послідовного процесу стратегічного
планування
з метою
задоволення
потреб
ветеранів
у соціальній
сфері.
планування з метою
задоволення
потреб
ветеранів
у соціальній
сфері.
Сфери
політики:
стратегічне
планування
пріоритетів
соціального
забезпечення
ветеранів,
річне та
Сфери політики:
стратегічне
планування
пріоритетів
соціального
забезпечення
ветеранів, річне
та
середньострокове прогнозування,
моніторинг
та оцінка,
координація
роботи щодо
формування
середньострокове
прогнозування,
моніторинг
та оцінка,
координація
роботи
щодо державних
формування державних
соціальних стандартів
та гарантій,
регіонального
розвитку,
бюджетного
планування,планування,
євроінтеграції,євроінтеграції,
соціальних
стандартів
та гарантій,
регіонального
розвитку,
бюджетного
забезпечення
наукової
діяльності.
забезпечення наукової діяльності.
Місія: створення та запровадження ефективної системи

Місія:
створення
та запровадження
ефективноїдопомоги
системи ветеранів.
медичного
забезпечення,
реабілітації та психологічної
медичного забезпечення, реабілітації та психологічної допомоги ветеранів.
Сфери політики: формування політики у сфері медичного
забезпечення,
реабілітації
та психологічної
допомоги
ветеранів.
Сфери
політики:
формування
політики
у сфері
медичного

забезпечення, реабілітації та психологічної допомоги ветеранів.
Місія: формування державної політики у сфері соціального забезпечення та підтримки ветеранів.

Місія:
формування
державної
політики
у сфері
соціального
забезпечення
Сфери політики:
соціальний
захист
ветеранів,
соціальна
та професійна
адаптація, та підтримки ветеранів.
зокрема працевлаштування, забезпечення житлом, забезпечення доступу до освіти,

пенсійне політики:
забезпеченнясоціальний
ветеранів, надання
та виплат.
Сфери
захистстатусів
ветеранів,
соціальна та професійна адаптація,
зокрема працевлаштування, забезпечення житлом, забезпечення доступу до освіти,
пенсійне
забезпечення
ветеранів,
наданняв статусів
Місія: забезпечення
почесного
місця ветеранів
суспільствіта виплат.
та гідне вшанування пам'яті загиблих Захисників України.

Сфери політики:
вшанування
пам’яті
Захисників
України,
розвиток
Місія:
забезпечення
почесного
місця
ветеранів
в суспільстві
ветеранського
руху та формування
позитивного
образу Захисника
та
гідне вшанування
пам'яті загиблих
Захисників
України. України.

Сфери
політики:
вшанування
України, розвиток
Місія: реалізація
державної
політикипам’яті
у сфері Захисників
соціального забезпечення
та підтримки, соціальної адаптації
ветеранів, забезпечення
обслуговування,
санаторно-курортного
ветеранського
руху тамедичного
формування
позитивного
образу Захисникалікування,
України.реабілітації

та психологічної підтримки ветеранів, меморіальної роботи, розвитку ветеранського руху, формування
позитивного образу Захисника України, управління підприємствами, установами, організаціями,
що належать
до сфери
управлінняполітики
Міністерства.
Адміністрування
«Е- Ветеран».
Місія:
реалізація
державної
у сфері
соціальногосистеми
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».
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Директорат стратегічного планування,
Директорат стратегічного
планування,
координації
політик та євроінтеграції
координації політик та євроінтеграції

Основні
Директорату:
Основні завдання
завдання Директорату:
стратегічнетатабюджетне
бюджетне планування,
прогнозування
діяльності
міністерства;
стратегічне
планування,
прогнозування
діяльності
міністерства;
координаціятатааналіз
аналіз роботи
структурних
підрозділів
міністерства
з розробки
координація
роботиінших
інших
структурних
підрозділів
міністерства
з розробки
державної політики щодо ветеранів та їх сімей;
державної політики щодо ветеранів та їх сімей;
підготовка пропозицій до планів роботи пріоритетних дій уряду;

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

інституціями
координація
допомоги;
здійснення та
управління
змінамидонорської
у міністерстві,
зокрема формування стратегії розвитку та
реформування міністерства, посилення спроможностей міністерства щодо управління

здійснення
управління
зокрема формування стратегії розвитку та
проектами,
здійснення змінами
внутрішніху іміністерстві,
зовнішніх комунікацій;
реформування міністерства, посилення спроможностей міністерства щодо управління
формування бази для замовлення досліджень, проведення науково-дослідницької
проектами,
здійснення внутрішніх і зовнішніх комунікацій;
роботи, надання методично-консультативної
допомоги структурним підрозділам
міністерства;бази для замовлення досліджень, проведення науково-дослідницької
формування
роботи,
надання
допомоги структурним підрозділам
взаємодія
з іншими методично-консультативної
органами державної влади;
міністерства;
моніторинг виконання міністерством та іншими центральними органами виконавчої влади
державної
політикиорганами
щодо ветеранів
та їх сімей.
взаємодія
з іншими
державної
влади;

моніторинг виконання міністерством та іншими центральними органами виконавчої влади
державної політики щодо ветеранів та їх сімей.
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Директорат стратегічного планування,
координації політик та євроінтеграції

Генеральний
директор

Експертна група
з питань стратегічного та
бюджетного планування,
координації політик та
інституційного розвитку

Експертна група
з питань євроінтеграції,
координації донорської
допомоги та
міжнародного
співробітництва

Експертна група
з питань взаємодії з
органами державної
влади

Київ 2018
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Директорат медичного забезпечення, реабілітації
та психічного здоров’я ветеранів

Основні завдання Директорату:
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

Київ 2018
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Директорат медичного забезпечення, реабілітації
та психічного здоров’я ветеранів

Генеральний директор
директорату

Експертна група з питань
медичного забезпечення
ветеранів

Експертна група з питань
реабілітації ветеранів

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

Київ 2018
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Заклади, які
переходять
до Мінветеранів
Заклади,
які
пропонується
передати до Міністерства
Заклади, які переходять до Мінветеранів
ЗАКЛАДИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ,
ЯКІ ПРОПОНУЄТЬСЯ ПЕРЕДАТИ У ПІДПОРЯДКУВАННЯ МІНІСТЕРСТВУ В СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ

1
1
2

1

2

1
2

1

3

1

2

3

ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ
1 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.

ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ

1 Госпіталі
ветеранів
війни
2 Санаторії
ветеранів
війни
1. «Перемога»,
м. Київ.
1. Український
госпіталь
для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова поляна», м. Київ.
2. «Батьківщина»,
м. госпіталь
Трускавець,інвалідів
Львівська війни
область.
2. Львівський
обласний
та репресованих ім. Ю. Липи, м.
3. «Слава», Полтавська обл., м. Миргород.
Львів. 4. «Салют», м. Одеса.
3 Реабілітаційні
2 Санаторії
центри
ветеранів
війни
1. Львівський
центр соціально-трудової, професійної та медичної
1. «Перемога»,
м. міжрегіональний
Київ.
реабілітації інвалідів, Львівська обл., м. Львів.

2. «Батьківщина», м. Трускавець, Львівська область.
3. «Слава», Полтавська обл., м. Миргород.
4. «Салют», м. Одеса.

4

4

3 Реабілітаційні центри

1. Львівський міжрегіональний центр соціально-трудової, професійної та медичної
реабілітації інвалідів, Львівська обл., м. Львів.
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Директорат соціального забезпечення
та підтримки ветеранів

Основні завдання Директорату:
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.

Київ 2018
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Директорат соціального забезпечення
та підтримки ветеранів

Генеральний директор
директорату

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

Київ 2018
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Директорат вшанування пам’яті та співробітництва
з недержавним сектором

Основні завдання Директорату:
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО:
гідного вшанування пам’яті ветерана;
інформаційно-просвітницької роботи з популяризації образу ветерана 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 ветеранам, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
бере участь в організації заходів, пов’язаних з увічненням пам’яті ветеранів

Київ 2018
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Директорат вшанування пам’яті та співробітництва
з недержавним сектором

Генеральний директор

Експертна група з питань
співробітництва з
недержавним сектором

Експертна група з питань
вшанування пам'яті
Захисників України та
формування
позитивного образу
ветерана

Київ 2018
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Департамент реалізації політик

Основні завдання Департаменту:
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 ветеранів;
залучення недержавного сектору до реалізації політик щодо ветеранів та їх сімей;
управління підприємствами, установами
у підпорядкуванні Мінветеранів.

та

закладами,

що

знаходяться

Київ 2018
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Департамент реалізації політик
Департамент реалізації політик

Департамент реалізації політик
Департамент реалізації політик

Відділ
Відділ
Відділ
Відділ
вшанування
реабілітації
та
вшанування
реабілітації та
Відділ Відділ
пам'яті
пам'яті
забезпечення
медичного забезпечення
медичного
ветеранів та
ветеранів
та
психічного
психічного
забезпечення
співробітництва
забезпечення
співробітництва
здоров’я
здоров’я
з недержавним
ветеранів
ветеранів
ветеранів та їх з недержавним
сектором
ветеранів
та їх
сектором
сімей
сімей

ВідділВідділ
Відділ
Відділ
Відділ Відділ
соціальносоціальнореалізації
реалізації
управління
управління
професійної
професійної
права
підприємствами,
права
підприємствами,
адаптації
адаптації
ветеранів
на
установами
та
ветеранів на ветеранів
установами
та
житло
ветеранів закладами

житло

закладами

Київ 2018
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Залучення ветеранів до утворення Міністерства
залучені експерти із числа ветеранів та представників
громадянського суспільства (110 осіб)

проведення 2-х дистанційних курсів 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 у регіонах)

28

Територіальні органи Міністерства

ОСНОВНІ ПОСЛУГИ:

Мають діяти на рівні
областей та районів

❶ Надання статусів ветерана війни
❷ Направлення на протезування,
санаторно-курортне лікування, фізичну
та психологічну реабілітацію
❸ Виплата допомоги до 5 травня
❹ Соціальна та професійна адаптація

Працювати за принципом
єдиного вікна

❺ Забезпечення житлом через цільову
грошову компенсацію
❻ Талони на проїзд
❼ Інші послуги

29

Міністр у справах ветеранів
ВИМОГИ ДО
ПОСАДИ МІНІСТРА

КРИТЕРІЇ НЕДОПУЩЕННЯ
ДО ПОСАДИ МІНІСТРА

Емпат. Турбота про ветеранів та їх сім‘ї,
відкритість та вміння чути ветеранів

Наявність кримінальних проваджень
щодо кондидата

Стратег. Державні політики та план дій

Наявність фактів неефективного
управління підприємством/установою/
організацією

Реформатор. Радикальні зміни швидко
Іноватор. Нові підходи, нестандартні
рішення
Фандрейзер. Здатність знаходити
альтернативні ресурси для втілення
програм
Лідер. Натхнення відданої справі команди

Наявність факту звільнення
з посади за звинуваченням
у корупції

* Важливо, щоб кандидат поділяв
напрацьовану концепцію побудови
та напрямків діяльності Міністерства.
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Проектний офіс по створенню Міністерства у справах
ветеранів України робочої групи Комітету
Василенко Леся
керівник

Кузьменко Віталій
експерт з питань вшанування пам’яті

Лавренюк Вікторія
юрист, аналітик

Рибій Мар’яна
експерт з питань реформи
державної служби

Морій Юлія
юрист, аналітик
Поданчук Денис
аналітик

Козак Наталія
аналітик
Гаврилюк Оксана
експерт з комунікацій

Тарасова Олександра
експерт з питань психосоціальної
підтримки
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НАПРАЦЮВАННЯ ЩОДО
СТВОРЕННЯ МІНІСТЕРСТВА МОЖНА
ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ

https://goo.gl/aG32Ea
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МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Проектний офіс створення Міністерства у справах ветеранів України робочої групи
Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

Кількість ветеранів
ветеранів
Кількість

1 174 226*
32 632

36 575

Кількість
ветеранів війни

49 003
46 521

42 750

Київ

69 779
88 913

13 424

22 067

56 095
32 013

94 394

21 163

47 446
32 999

192 900**
Кількість ветеранів
військової служби

73 008

41 387

39 314
37 971

48 951

62 060

53 730

50 196

56 029
25 806

*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
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Отримувачі
за чинним
законодавством (ветерани)
Ветерани та послуг
прирівняні
до них особи

Учасники бойових дій

Особи з інвалідністю
внаслідок війни

Учасники війни

Члени сімей загиблих,
померлих, зниклих безвісти

Ветерани військової служби
та інших силових структур

Постраждалі учасники
Революції Гідності

Борці за незалежність
України у XX столітті

Члени сімей ветеранів

Особи, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною

Київ 2018
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Бюрократичний хаос
Органи виконавчої влади, які реалізують державну політику
у сфері надання пільг та інших державних гарантій ветеранам
Органи місцевого самоврядування
Безплатне забезпечення протезами

Місцеві органи виконавчої влади

Санаторно-курортне лікування

Державна служба у справах ветеранів

Пільги з оплати за житло та комунальні послуги
Безплатний проїзд

Фонд соціального захисту інвалідів
Міністерство соціальної політики
Міністерство оборони

Безплатний ремонт власних будинків і квартир

Міністерство охорони здоров’я

Безплатне одержання ліків за рецептами

Міністерство внутрішніх справ

Обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, позачергова госпіталізація.
Користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до
яких вони були прикріплені. Щорічне медичне обстеження і диспансеризація

Міністерство інфраструктури
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
Міністерство освіти і науки

Позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов

Служба безпеки України

Позачергове безоплатне забезпечення автомобілем

Служба зовнішньої розвідки

Влаштування до закладів соціального захисту населення
Безплатне встановлення телефонів і позачергове користування послугами зв’язку

Державна служба з надзвичайних ситуацій
Державна прикордонна служба
Управління державної охорони

Виплата пенсій, довічних грошових утримань та підвищень до них

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Виплата щорічної разової грошової допомоги до 5 травня

Державна фіскальна служба

Першочергове забезпечення земельними ділянками
Надання підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

Національна гвардія України
Держспецтрансслужба
Пенсійний фонд України
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
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Ініціатива створення Міністерства
19 жовтня 2016 року за ініціативою Комітету Верховної
Ради України у справах ветеранів, учасників бойових
дій, учасників антитерористичної операції та людей
з інвалідністю відбулися Парламентські слухання на
тему: «Державні гарантії соціального захисту учасників
антитерористичної операції, Революції Гідності та членів
їхніх родин: стан і перспективи».
За їх підсумками голова Комітету Олександр Третьяков
виступив із пропозицією щодо створення в Україні
Міністерства у справах ветеранів.
24 травня 2017 року Комітет провів круглий стіл на тему:
«Шляхи удосконалення соціального захисту ветеранів
війни. Актуальність утворення єдиного координуючого
органу – Міністерства у справах ветеранів України».
За результатами дискусій Комітет спільно з волонтерами
та ветеранами АТО розпочали роботу зі створення
Міністерства у справах ветеранів.
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Громадська думка щодо створення Міністерства
Громадська думка щодо створення Мінветеранів
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Громадська думка щодо створення Міністерства
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Постанова Верховної Ради України
«Про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо
створення Міністерства України у справах ветеранів – центрального органу
виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики
у сфері соціального захисту ветеранів війни»
Сьогодні одним з основних завдань держави є створенням чіткої
державної стратегії подолання короткострокових і довгострокових
наслідків військової агресії проти України, в тому числі ефективної
системи соціального захисту ветеранів війни.
Протягом трьох останніх років Парламент адаптував законодавство
у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та
членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції до реалій
військової агресії проти України та її наслідків. З цією метою за період
VIII скликання Парламентом ухвалено 32 закони. Проте, розгалужена
система органів державної влади, які опікується цими питаннями (більше
20 міністерств, відомств, а також органи місцевого самоврядування та
місцеві органи виконавчої влади), призводить до бюрократичного хаосу
та перешкоджає своєчасному та повному вирішенню важливих для
учасників антитерористичної операції соціальних питань.
Рекомендаціями парламентських слухань на тему “Державні гарантії
соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції
Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи”, схваленими Постановою

Верховної Ради України від 9 лютого 2017 року № 1843-VIII, Кабінету
Міністрів України рекомендовано опрацювати питання щодо утворення
Міністерства України у справах ветеранів.
Однак, Кабінет Міністрів України, підтримуючи зазначену ідею, не вжив
жодних заходів щодо утворення Міністерства України у справах ветеранів.
З метою створення ефективної системи соціального захисту ветеранів
війни, враховуючи міжнародний досвід у цій сфері, Верховна Рада України
постановляє:
1. Звернутися до Кабінету Міністрів України з вимогою 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.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк поінформувати Верховну Раду
України про виконання цієї Постанови.
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
№2294-VIII від 27.02.2018

18 січня 2018 року представники Комітету зареєстрували у Верховній Раді Постанову про Звернення
Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у справах
ветеранів. 27 лютого 2018 року Постанову було ухвалено парламентом.
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Вивчення досвіду США
З метою вивчення досвіду забезпечення
соціального захисту ветеранів, представники
Комітету та громадськості відвідали Сполучені
Штати Америки. Було проведено низку
зустрічей з представниками державних органів
США та неурядових організацій. Серед них:
• Перший заступник та заступники Міністра
у справах ветеранів США
• Представники офісу Комітету Сенату із зовнішньої
політики
• Голова Комітету Конгресу з питань ветеранів
• Представники ветеранських організацій, зокрема
«Американський Легіон» (American Legion) та
«Надія для воїнів» (Hope for the Warriors)
• Директор із розвитку ініціатив трансатлантичного
лідерства Німецького Фонду Маршала у США
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14 березня 2018 року Комітет Верховної Ради України у справах ветеранів,
учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з
інвалідністю прийняв рішення створити Робочу групу зі Створення Міністерства
у справах ветеранів із залученням представників громадських організацій
Для ефективної роботи прийняли рішення
працювати у 4-х підгрупах:

До складу робочої
групи подались понад

100 осіб

соціальна
підтримка
ветеранів

медичне
забезпечення
ветеранів

вшанування
пам’яті та
співпраця з
громадськістю

структура
та напрямки
діяльності
Міністерства
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Протягом квітня-серпня 2018 року
Робочій групі вдалося:
провести аналіз існуючої
системи соціального захисту
ветеранів

розробити модель електронної
інформаційної системи для
ветеранів

дослідити міжнародний
досвід роботи з ветеранами

організувати навчальні курси
для 100 ветеранів

розробити структуру
Мінветеранів

підготувати Білу книгу
розробити проект положення
Мінветеранів
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Місія
Місія
та та
ціліцілі Міністерства у справах ветеранів
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 ветерана
Формування єдиної державної політики щодо вшанування пам’яті ветеранів
Залучення недержавного сектору до реалізації державної політики щодо
ветеранів та їх сімей
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Проект структури Міністерства
Міністр
ПОЛІТИЧНІ
ПОСАДИ

ПІДРОЗДІЛИ
ФОРМУВАННЯ
ПОЛІТИКИ

Перший заступник
Міністра

Науково-дослідний
інститут з питань
ветеранів
Громадська рада

Заступник Міністра

Заступник Міністра

Державний Секретар
Директорат стратегічного
планування, координації
політик та євроінтеграції

ПІДРОЗДІЛИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПОЛІТИКИ
СЕКРЕТАРІАТ

Заступник Міністра

Патронатна служба Міністра

Директорат медичного
забезпечення, реабілітації
та психічного здоров’я
ветеранів

Директорат соціального
забезпечення
та підтримки ветеранів

Директорат вшанування
пам’яті та співробітництва з
недержавним сектором

Департамент реалізації політик

Управління міжнародного
співробітництва та євроінтеграції

Управління організаційного
забезпечення та моніторингу

Фінансово-економічний
департамент

Управління по роботі з
персоналом

Управління бухгалтерського
забезпечення

Управління інформаційних
технологій

Юридичне управління

Управління адміністративногосподарського забезпечення

Територіальні органи
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Курси підготовки ветеранів війни
та учасників АТО до державної служби
20 липня 2018 у Національній академії державного
управління при Президентові України завершився
перший етап курсів підвищення кваліфікації та підготовки
ветеранів війни та учасників АТО до державної служби.
39 перших слухачів отримали сертифікати про
проходження курсів за напрямом «Публічне управління та
адміністрування». Навчання проводилося з використання
сучасних інтерактивних технологій.
28 серпня розпочався другий курс, на який відібрано
61 ветерана.

«Ідея створення такого навчального проекту полягала в
тому, щоб підготувати кадровий ресурс для майбутнього
Міністерства ветеранів. Цю ініціативу наш Комітет
запропонував втілити в квітні цього року, і я дуже вдячний
всім причетним за те, як швидко її вдалося реалізувати»
ОЛЕКСАНДР ТРЕТЬЯКОВ,
голова Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій,
учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю
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Директорати Міністерства у справах ветеранів України

Директорат стратегічного
планування, координації
політик та євроінтеграції

Директорат медичного
забезпечення, реабілітації
та психологічного
супроводу

Директорат соціального
забезпечення та підтримки
ветеранів

Директорат вшанування
пам’яті та
співробітництва з
недержавним сектором

Департамент
реалізації політик

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.
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.
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.
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.
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».
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Директорат стратегічного планування,
Директорат стратегічного
планування,
координації
політик та євроінтеграції
координації політик та євроінтеграції

Основні
Директорату:
Основні завдання
завдання Директорату:
стратегічнетатабюджетне
бюджетне планування,
прогнозування
діяльності
міністерства;
стратегічне
планування,
прогнозування
діяльності
міністерства;
координаціятатааналіз
аналіз роботи
структурних
підрозділів
міністерства
з розробки
координація
роботиінших
інших
структурних
підрозділів
міністерства
з розробки
державної політики щодо ветеранів та їх сімей;
державної політики щодо ветеранів та їх сімей;
підготовка пропозицій до планів роботи пріоритетних дій уряду;

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

інституціями
координація
допомоги;
здійснення та
управління
змінамидонорської
у міністерстві,
зокрема формування стратегії розвитку та
реформування міністерства, посилення спроможностей міністерства щодо управління

здійснення
управління
зокрема формування стратегії розвитку та
проектами,
здійснення змінами
внутрішніху іміністерстві,
зовнішніх комунікацій;
реформування міністерства, посилення спроможностей міністерства щодо управління
формування бази для замовлення досліджень, проведення науково-дослідницької
проектами,
здійснення внутрішніх і зовнішніх комунікацій;
роботи, надання методично-консультативної
допомоги структурним підрозділам
міністерства;бази для замовлення досліджень, проведення науково-дослідницької
формування
роботи,
надання
допомоги структурним підрозділам
взаємодія
з іншими методично-консультативної
органами державної влади;
міністерства;
моніторинг виконання міністерством та іншими центральними органами виконавчої влади
державної
політикиорганами
щодо ветеранів
та їх сімей.
взаємодія
з іншими
державної
влади;

моніторинг виконання міністерством та іншими центральними органами виконавчої влади
державної політики щодо ветеранів та їх сімей.
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Директорат стратегічного планування,
координації політик та євроінтеграції

Генеральний
директор

Експертна група
з питань стратегічного та
бюджетного планування,
координації політик та
інституційного розвитку

Експертна група
з питань євроінтеграції,
координації донорської
допомоги та
міжнародного
співробітництва

Експертна група
з питань взаємодії з
органами державної
влади

Київ 2018
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Директорат медичного забезпечення, реабілітації
та психічного здоров’я ветеранів

Основні завдання Директорату:
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

Київ 2018
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Директорат медичного забезпечення, реабілітації
та психічного здоров’я ветеранів

Генеральний директор
директорату

Експертна група з питань
медичного забезпечення
ветеранів

Експертна група з питань
реабілітації ветеранів

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

Київ 2018
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Директорат соціального забезпечення
та підтримки ветеранів

Основні завдання Директорату:
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.

Київ 2018
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Директорат соціального забезпечення
та підтримки ветеранів

Генеральний директор
директорату

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

Київ 2018
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Директорат вшанування пам’яті та співробітництва
з недержавним сектором

Основні завдання Директорату:
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО:
гідного вшанування пам’яті ветерана;
інформаційно-просвітницької роботи з популяризації образу ветерана 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 ветеранам, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
бере участь в організації заходів, пов’язаних з увічненням пам’яті ветеранів

Київ 2018
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Директорат вшанування пам’яті та співробітництва
з недержавним сектором

Генеральний директор

Експертна група з питань
співробітництва з
недержавним сектором

Експертна група з питань
вшанування пам'яті
Захисників України та
формування
позитивного образу
ветерана

Київ 2018
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Департамент реалізації політик

Основні завдання Департаменту:
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 ветеранів;
залучення недержавного сектору до реалізації політик щодо ветеранів та їх сімей;
управління підприємствами, установами
у підпорядкуванні Мінветеранів.

та

закладами,

що

знаходяться

Київ 2018
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Департамент реалізації політик

Департамент реалізації політик

Відділ
медичного
забезпечення
ветеранів

Відділ
реабілітації та
забезпечення
психічного
здоров’я
ветеранів та їх
сімей

Відділ
вшанування
пам'яті
ветеранів та
співробітництва

з недержавним
сектором

Відділ
реалізації
права
ветеранів на
житло

Відділ
соціальнопрофесійної
адаптації
ветеранів

Відділ
управління
підприємствами,
установами та
закладами

Київ 2018
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Залучення ветеранів до утворення Міністерства
залучені експерти із числа ветеранів та представників
громадянського суспільства (110 осіб)

проведення 2-х дистанційних курсів 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

26

Територіальні органи Міністерства

ОСНОВНІ ПОСЛУГИ:

Мають діяти на рівні
областей та районів

❶ Надання статусів ветерана війни
❷ Направлення на протезування,
санаторно-курортне лікування, фізичну
та психологічну реабілітацію
❸ Виплата допомоги до 5 травня
❹ Соціальна та професійна адаптація

Працювати за принципом
єдиного вікна

❺ Забезпечення житлом через цільову
грошову компенсацію
❻ Талони на проїзд
❼ Інші послуги
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Міністр у справах ветеранів
ВИМОГИ ДО
ПОСАДИ МІНІСТРА

КРИТЕРІЇ НЕДОПУЩЕННЯ
ДО ПОСАДИ МІНІСТРА

Емпат. Турбота про ветеранів та їх сім‘ї,
відкритість та вміння чути ветеранів

Наявність кримінальних проваджень
щодо кондидата

Стратег. Державні політики та план дій

Наявність фактів неефективного
управління підприємством/установою/
організацією

Реформатор. Радикальні зміни швидко
Іноватор. Нові підходи, нестандартні
рішення
Фандрейзер. Здатність знаходити
альтернативні ресурси для втілення
програм
Лідер. Натхнення відданої справі команди

Наявність факту звільнення
з посади за звинуваченням
у корупції

* Важливо, щоб кандидат поділяв
напрацьовану концепцію побудови
та напрямків діяльності Міністерства.
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Проектний офіс створення Міністерства у справах
ветеранів України робочої групи Комітету
Василенко Леся
керівник

Кузьменко Віталій
експерт з питань вшанування пам’яті

Лавренюк Вікторія
юрист, аналітик

Рибій Мар’яна
експерт з питань реформи
державної служби

Морій Юлія
юрист, аналітик
Поданчук Денис
аналітик

Козак Наталія
аналітик
Гаврилюк Оксана
експерт з комунікацій

Тарасова Олександра
експерт з питань психосоціальної
підтримки
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НАПРАЦЮВАННЯ ЩОДО
СТВОРЕННЯ МІНІСТЕРСТВА МОЖНА
ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ

https://goo.gl/mUWDLG
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