
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
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Київ

Кількість
ветеранів війни

1 174 226*

69 779

62 060

49 003

42 750

48 951 73 008

22 067

47 446

50 196

94 394

25 806

32 013

32 999

56 095

41 387

46 521

53 730

39 314

37 971

88 913

36 575 32 632

21 163
13 424

56 029

Кількість ветеранів
військової служби

192 900**

Кількість ветеранів

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

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

Кількість ветеранів
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Отримувачі послуг за чинним законодавством (ветерани)

Учасники бойових дій 

Особи з інвалідністю 
внаслідок війни

Учасники війни

Члени сімей загиблих, 
померлих, зниклих безвісти 

Особи, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною

Ветерани військової служби 
та інших силових структур

Постраждалі учасники 
Революції Гідності

Борці за незалежність 
України у XX столітті 

Члени сімей ветеранів 

Київ 2018

Ветерани та прирівняні до них особи
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Органи виконавчої влади, які реалізують державну політику  
у сфері надання пільг та інших державних гарантій ветеранам

Безплатне забезпечення протезами
Органи місцевого самоврядування
Місцеві органи виконавчої влади 
Державна служба у справах ветеранів 
Фонд соціального захисту інвалідів 
Міністерство соціальної політики 
Міністерство оборони 
Міністерство охорони здоров’я
Міністерство внутрішніх справ
Міністерство інфраструктури
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
Міністерство освіти і науки
Служба безпеки України
Служба зовнішньої розвідки
Державна служба з надзвичайних ситуацій
Державна прикордонна служба
Управління державної охорони
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
Державна фіскальна служба
Національна гвардія України 
Держспецтрансслужба
Пенсійний фонд України 
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 

Санаторно-курортне лікування

Пільги з оплати за житло та комунальні послуги

Безплатний проїзд

Безплатний ремонт власних будинків і квартир

Безплатне одержання ліків за рецептами

Позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов

Позачергове безоплатне забезпечення автомобілем

Влаштування до закладів соціального захисту населення

Безплатне встановлення телефонів і позачергове користування послугами зв’язку

Виплата пенсій, довічних грошових утримань та  підвищень до них

Виплата щорічної разової грошової допомоги до 5 травня

Першочергове забезпечення земельними ділянками

Надання підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

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

Бюрократичний хаос
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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 Мінветеранів
Громадська думка щодо створення Міністерства
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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

До складу робочої 
групи подались понад  

100 осіб

Для ефективної роботи прийняли рішення  
працювати у 4-х підгрупах: 

соціальна  
підтримка  
ветеранів

медичне 
забезпечення 
ветеранів

структура 
та напрямки 
діяльності 
Міністерства

вшанування 
пам’яті та 
співпраця з 
громадськістю
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Протягом квітня-серпня 2018 року  
Робочій групі вдалося:

провести аналіз існуючої 
системи соціального захисту 
ветеранів

дослідити міжнародний 
досвід роботи з ветеранами

розробити структуру 
Мінветеранів

розробити модель електронної  
інформаційної системи для 
ветеранів

організувати навчальні курси 
для 100 ветеранів

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 та цілі

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

ЦІЛІ
Забезпечення соціальної підтримки ветеранів та їх сімей

Побудова єдиної інформаційно-аналітичної системи соціальної підтримки 

та комунікації «Е-ветеран» 

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

Забезпечення відновлення та збереження фізичного та психічного здоров’я 
ветеранів

Формування позитивного образу ветерана

Формування єдиної державної політики щодо вшанування пам’яті ветеранів

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

Місія та цілі Міністерства у справах ветеранів
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Проект структури Міністерства

ПОЛІТИЧНІ 
ПОСАДИ

ПІДРОЗДІЛИ 
ФОРМУВАННЯ 
ПОЛІТИКИ

ПІДРОЗДІЛИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПОЛІТИКИ

СЕКРЕТАРІАТ

Міністр

Державний Секретар

Департамент реалізації політик 

Територіальні органи

Науково-дослідний 
інститут з питань 

ветеранів

Громадська рада

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

Патронатна служба Міністра

Перший заступник 
Міністра

Юридичний  
відділ

Управління 
ІТ 

Відділ  
по роботі з 

персоналом

Відділ 
комунікації

Управління  
адміністративного 

забезпечення

Відділ 
бухгалтерсь-

кого 
забезпечення

Фінансово- 
економічний  
департамент

Відділ 
запобігання 
та виявлення 

корупції

Відділ  
державних  
закупівель

Відділ 
внутріш-

нього 
аудиту

Відділ  
звернень 
громадян

Відділ 
міжнародних 

зв’язків та 
протоколу

Відділ взаємодії 
з органами 
державної  

влади

Сектор 
режимно-
секретної 
роботи 

Сектор 
мобілізаційної 

роботи 

Заступник Міністра Заступник Міністра Заступник Міністра
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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

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

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

Директорат соціального
забезпечення та підтримки
ветеранів

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

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

Департамент 
реалізації політик

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

Директорат медичного 
забезпечення, реабілітації 
та психологічного 
супроводу

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

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

Директорат вшанування 
пам’яті та 
співробітництва з 
недержавним сектором

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. 

Директорати Міністерства у справах ветеранів України

Директорат стратегічного
планування, координації
політик та євроінтеграції

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

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

Директорат соціального
забезпечення та підтримки
ветеранів

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

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

Департамент 
реалізації політик

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

Директорат медичного 
забезпечення, реабілітації 
та психологічного 
супроводу

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

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

Директорат вшанування 
пам’яті та 
співробітництва з 
недержавним сектором

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. 
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стратегічне  та бюджетне планування, прогнозування діяльності міністерства;

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

підготовка пропозицій до планів роботи пріоритетних дій уряду;

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

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

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

взаємодія з іншими органами державної влади;

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

Директорат стратегічного планування, 
координації політик та євроінтеграції

Основні завдання Директорату:

стратегічне  та бюджетне планування, прогнозування діяльності міністерства;

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

підготовка пропозицій до планів роботи пріоритетних дій уряду;

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

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

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

взаємодія з іншими органами державної влади;

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

Директорат стратегічного планування, 
координації політик та євроінтеграції

Основні завдання Директорату:
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Експертна група 
з питань стратегічного та 
бюджетного планування, 

координації політик та 
інституційного розвитку

Експертна група 
з питань взаємодії з 

органами державної 
влади

Експертна група 
з питань євроінтеграції, 
координації донорської 

допомоги та 
міжнародного 

співробітництва 

Генеральний 
директор

Директорат стратегічного планування, 
координації політик та євроінтеграції

Київ 2018
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ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО:

медичного забезпечення ветеранів;

реабілітації ветеранів;

забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів;

забезпечення психічного здоров’я ветеранів та їх сімей; 

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

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

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

Директорат медичного забезпечення, реабілітації 
та психічного здоров’я ветеранів

Основні завдання Директорату:

Київ 2018
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Експертна група з питань 
медичного забезпечення 

ветеранів

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

сімей

Експертна група з питань  
реабілітації ветеранів

Генеральний директор 
директорату

Директорат медичного забезпечення, реабілітації 
та психічного здоров’я ветеранів

Київ 2018
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Заклади, які переходять до Мінветеранів

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

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

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

ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ
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Заклади, які переходять до Мінветеранів

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

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

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

ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ
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Заклади, які пропонується передати до Міністерства

ЗАКЛАДИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ,  
ЯКІ ПРОПОНУЄТЬСЯ ПЕРЕДАТИ У ПІДПОРЯДКУВАННЯ МІНІСТЕРСТВУ В СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ
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ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО:

забезпечення соціальної та професійної адаптації ветеранів;

процесу та видачі посвідчень ветеранам;

сприяння працевлаштуванню, розвитку підприємницької діяльності та освіти ветеранів;

призначення та проведення виплат;

адресного надання пільг ветеранам;

реалізації права ветеранів на житло;

пенсійного забезпечення ветеранів та військовослужбовців.

Директорат соціального забезпечення 
та підтримки ветеранів

Основні завдання Директорату:

Київ 2018
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Експертна група з питань 
соціально-професійної 
адаптації та пенсійного 
забезпечення  ветеранів

Експертна група з питань  
соціальної підтримки, 

призначення статусів та 
виплат, реалізації права 

ветеранів на  житло

Генеральний директор 
директорату

Директорат соціального забезпечення 
та підтримки ветеранів

Київ 2018
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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

Директорат вшанування пам’яті та співробітництва 
з недержавним сектором

Основні завдання Директорату:

Київ 2018
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Експертна група з питань 
співробітництва з 

недержавним сектором

Експертна група з питань 
вшанування пам'яті 

Захисників України та 
формування 

позитивного образу 
ветерана

Генеральний директор

Директорат вшанування пам’яті та співробітництва 
з недержавним сектором

Київ 2018
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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 та закладами, що знаходяться 
у підпорядкуванні Мінветеранів.

Департамент реалізації політик

Основні завдання Департаменту:

Київ 2018
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Департамент реалізації політик

Київ 2018

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 
соціально-

професійної 
адаптації 
ветеранів

Відділ 
управління 

підприємствами, 
установами та 

закладами

Департамент реалізації політик

Департамент реалізації політик

Київ 2018

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 
соціально-

професійної 
адаптації 
ветеранів

Відділ 
управління 

підприємствами, 
установами та 

закладами

Департамент реалізації політик
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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)
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Територіальні органи Міністерства

Мають діяти на рівні 
областей та районів 

Працювати за принципом 
єдиного вікна

ОСНОВНІ ПОСЛУГИ:

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 

❺ Забезпечення житлом через цільову  
грошову компенсацію

❻ Талони на проїзд

❼ Інші послуги
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Міністр у справах ветеранів

Емпат. Турбота про ветеранів та їх сім‘ї, 
відкритість та вміння чути ветеранів

Стратег.  Державні політики та план дій

Реформатор. Радикальні зміни швидко 

Іноватор. Нові підходи, нестандартні 
рішення

Фандрейзер. Здатність знаходити 
альтернативні ресурси для втілення 
програм

Лідер. Натхнення відданої справі команди

Наявність кримінальних проваджень 
щодо кондидата

Наявність фактів неефективного 
управління підприємством/установою/
організацією

Наявність факту звільнення  
з посади за звинуваченням  
у корупції

ВИМОГИ ДО  
ПОСАДИ МІНІСТРА

КРИТЕРІЇ НЕДОПУЩЕННЯ  
ДО ПОСАДИ МІНІСТРА

*  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

Лавренюк Вікторія 
юрист, аналітик

Морій Юлія 
юрист, аналітик

Поданчук Денис 
аналітик

Тарасова Олександра 
експерт з питань психосоціальної  
підтримки

Кузьменко Віталій 
експерт з питань вшанування пам’яті

Рибій Мар’яна 
експерт з питань реформи  
державної служби 

Козак Наталія 
аналітик

Гаврилюк Оксана 
експерт з комунікацій
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НАПРАЦЮВАННЯ ЩОДО  
СТВОРЕННЯ МІНІСТЕРСТВА МОЖНА 
ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ 

https://goo.gl/aG32Ea


