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Вступ 

     Біла книга – це комплексний аналітичний звіт, який має на меті дати поглиблене 

розуміння сфери ветеранських справ в Україні, зокрема системи державної підтримки 

ветеранів та членів їхніх сімей. Важливою частиною цього документу є додатки, які 

складаються з соціологічних досліджень, аудиту робочих процесів центральних органів 

виконавчої влади, які надають послуги (пільги) ветеранам та членам їхніх сімей, 

аналітичних статей, інформаційних матеріалів і звітів.  

Висновки Білої книги ґрунтуються на аналізі законодавчих норм, бюджетних 

програм та рішень органів місцевої влади, які стосуються переважно ветеранів російсько-

української війни. Пропоновані рекомендації можуть також вільно застосовуватись щодо 

впровадження реформ, необхідних для налагодження механізмів забезпечення державної 

та суспільної підтримки всіх категорій ветеранів всіх війн.  

Цей документ є аналітичним продуктом громадської організації “Юридична Сотня”. 

При підготовці Білої книги використовувалась інформація з відкритих джерел, а також 

дані, надані у відповідь на звернення і  запити до органів державної влади та місцевого 

самоврядування. Деякі додатки до Білої книги були розроблені партнерами ГО 

“Юридична Сотня”, за участі експертів громадської організації. 

Біла книга аналізу системи державної підтримки ветеранів та членів їхніх сімей є 

першою спробою кодифікувати обширний масив інформації у сфері ветеранських справ. 

ГО “Юридична Сотня” сподівається, що наступні редакції Білої книги будуть 

підготовлені за участі центральних органів виконавчої влади, відповідальних за 

формування і реалізацію політики держави щодо ветеранів та будуть регулярно 

доповнюватись актуальною інформацією.   

Отже, Біла книга – це спроба знайти відповіді на питання, які виникають із приводу 

ефективності діючої системи соціального забезпечення, і привернути увагу до проблеми 

інтеграції та соціопсихологічної адаптації військових, які брали участь у бойових діях.  

Інформація, наведена в цьому документі, буде корисною для державних службовців, 

представників медіа, експертів, які працюють у сфері ветеранських справ, громадських 

активістів, волонтерів та ветеранів. Прохання звернути особливу увагу на рекомендації 

щодо утворення Міністерства в справах ветеранів України, наведені в Розділі 4 Білої 

книги.  

 

Для ветеранів та суспільства, у яке повертаються воїни 
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4% населення України – це ветерани. Лише протягом останніх чотирьох років понад 346 

тисяч чоловіків та жінок брали безпосередню участь у бойових діях. Специфіка російсько-

української війни полягає в тому, що театр бойових дій локалізований у межах окремих районів 

двох областей однієї з найбільших за територією країн Європи. Чим далі від Донецького та 

Луганського регіону, тим менш відчутною є війна і її наслідки. Повернення з режиму бойової 

готовності до режиму мирного життя передбачає перелаштування під нові правила, що може 

зайняти певний час. У перехідний період ветеранам потрібна підтримка, щоб транзит від 

військової спільноти до цивільної громади відбувався з пошаною. Аналогічна підтримка 

потрібна й сім’ям ветеранів. 

В Україні підтримка надається у формі пільг та послуг, що забезпечуються 22-ма 

центральними органами виконавчої влади, які керуються 156-ма нормативно-правовими 

актами1. Через брак коштів та недосконалість інфраструктури для забезпечення задекларованих 

соціальних гарантій і у ветеранів, і в суспільства в цілому панує думка, що держава робить 

недостатньо для своїх ветеранів. 

Подібні настрої в суспільстві спостерігались і серед населення Великобританії та США,– 

країн з сильними економіками і одними з найсучасніших та найпотужніших арміями світу. 

Медичне забезпечення, психосоціальні послуги, житло та працевлаштування – основні теми, 

які турбують світову ветеранську спільноту. Готовність держави регулярно змінювати 

політику, бюджетні програми та норми законів – це все те, що характеризує сучасні успішні 

моделі підтримки ветеранів. У кожній із цих моделей активну роль відіграє суспільство й 

недержавний сектор. 

Система державної і недержавної підтримки ветеранів в Україні потребує негайного 

перегляду та переформатування. Біла книга пропонує детальний аналіз процесів у сфері 

ветеранських справ. Поглиблене розуміння специфіки проблем функціонування недосконалої 

системи державної підтримки ветеранів дає можливість переосмислити потреби, а відповідно, і 

переглянути форми підтримки ветеранів. 

  

 

Для Міністерства оборони та сектору безпеки і оборони 

Ветерани є обов’язковим елементом сектору безпеки і оборони будь-якої країни. По-

перше, ветерани – це активний резерв, який має досвід та необхідні навички для швидкого 

                                                
1  Нормативно-правова база [Електронний ресурс] Режим доступу: http://dsvv.gov.ua/normatyvno-

pravova-baza.html  
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реагування при загрозі національній безпеці. По-друге, ветерани – це основні рекрутери для 

армії. Дивлячись на тих, хто звільнився, слухаючи їхні історії, нове покоління приймає рішення: 

чи йти на службу, чи ні.  

Належна підтримка в період звільнення, можливість гідного працевлаштування 

(зайнятості) після армії, шанобливе ставлення в суспільстві дають підстави ветеранам і 

суспільству вбачати в армії певний соціальний ліфт. А це саме те, що робить привабливою 

службу в державних структурах безпеки і оборони. 

Натомість громадяни, спостерігаючи історії невдач ветеранів, не бажають служити в 

армії. Конкретні приклади ветеранів-безхатченків чи ветеранів-безробітних є набагато більш 

красномовними, ніж будь-які рекламні плакати Збройних сил України чи Національної гвардії. 

З моменту підписання контракту чи отримання повістки людина стає частиною військової 

спільноти пожиттєво. А відповідно, структури безпеки і оборони мають бути одними з 

основних лобістів потужної системи державної підтримки ветеранів. Адже сильні армії саме в 

тих державах, які вміють дбати про своїх ветеранів. 

Біла книга звертає увагу на відсутність системи транзиту або переходу від військового до 

мирного життя. Брак можливостей для повноцінних медичних оглядів, психологічних 

скринінгів та соціально-професійних консультацій призводить до загострення психосоціальних 

проблем після звільнення людини зі служби. Ці проблеми, у свою чергу, впливають на якість 

кадрового резерву, який може бути, у разі потреби, мобілізований абопризваний до лав 

Збройних сил чи інших державних структур сектору безпеки і оборони. 

  

 

 

Для Кабінету Міністрів 

 За 4 роки війни Уряд так і не розробив єдиного комплексного документу, спрямованого 

на забезпечення потреб усіх категорій ветеранів усіх війн. Робота над державною цільовою 

програмою комплексної підтримки тільки ветеранів російсько-української війни ведеться вже 

понад 2 роки. 

Брак аналізу потреб різних категорій ветеранів зумовлює фрагментований підхід, у 

результаті якого вдається гасити точкові спалахи вогню, але не ліквідувати пожежу загалом. 

Державна стратегія або політика держави щодо ветеранів і членів їхніх сімей мали б бути 

розроблені як засадничі документи, де визначені основні напрями та принципи, за якими 
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надається підтримка ветеранам і здійснюється регулювання сфери ветеранських справ. 

Основною рекомендацією Білої книги є розробка і прийняття таких документів. 

У ході численних досліджень було виявлено, що існуюча інституційна інфраструктура 

підтримки ветеранів є слабкою та заплутаною. Відсутність єдиного державного органу, до якого 

ветерани та члени їхніх  сімей можуть звертатись з усіма потребами за принципом “єдиного 

вікна”, призводить до постійного зростання рівня напруги в суспільстві.  

З метою завадити подальшій ескалації відносин між членами ветеранської спільноти та 

державою Кабінету Міністрів України пропонується звернути особливу увагу на рекомендації 

та додатки до Білої книги щодо створення Міністерства в справах ветеранів України.  

  

http://www.legal100.org.ua/


 

                                                               

 

  www.legal100.org.ua      7 

Терміни та скорочення 

Не всі терміни йпоняття, які наводяться в тексті Білої книги та додатках до неї, мають 

законодавче визначення. У цьому звіті можуть використовуватись скорочення та розмовні 

форми деяких понять. Перед тим як перейти до безпосереднього тексту Білої книги, пропонуємо 

ознайомитись із термінами, які вживаються в цій книзі, та їхніми значеннями. 

Сфера ветеранських справ – сфера відповідальності суспільства й держави щодо 

забезпечення належного соціального та правового захисту ветеранів. 

Російсько-українська війна – військовий конфлікт, наслідок російської збройної агресії 

проти України, який розпочався  27 лютого 2014 року (захоплення Криму) і триває по сьогодні. 

Антитерористична операція та операція Об’єднаних сил вважаються етапами російсько-

української війни.  

Ветеран – термін, який у контексті цієї Білої книги означає ветерана війни або особу, яка 

брала участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. 

ОР1 – оперативний резерв першої черги – резерв органів управління, військових частин, 

підрозділів ЗСУ, інших військових формувань, що включає резервістів та 

військовозобов'язаних (переважно з досвідом участі в бойових діях), призначених для 

комплектування збройних сил та інших військових формувань, які прибувають для виконання 

обов'язків служби за викликом їх командирів (начальників) як у мирний час, так і в особливий 

період. 

Резервіст – громадянин, який виконує обов’язки військової служби у військовому резерві 

добровільно (для військовослужбовців, які проходили військову службу в особливий період – 

обов’язково) без відриву від основної трудової діяльності. 

Мобілізовані – військовозобов’язані (здебільшого з досвідом військової служби) особи, 

призвані на службу до збройних сил чи інших військових формувань за наявності потреби в 

збільшенні чисельності збройних сил. 

Призовник – громадянин (здебільшого без досвіду військової служби), призваний до лав 

збройних сил чи інших військових формувань для проходження строкової військової служби. 

Контрактник – особа, яка виконує добровільно взяті на себе обов’язки військової служби 

на підставі укладеного договору (військового контракту).  

Доброволець – особа, яка добровільно вирішила брати участь у виконанні бойових 

завдань, здійснювати захист територіальної цілісності, незалежності та суверенітету держави 

(часто на безоплатних засадах) у складі недержавних силових структур – добровольчих 

батальйонів без укладання контракту про проходження військової служби. 
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Мобілізація – комплекс   заходів, здійснюваних із  метою планомірного  переведення   

національної   економіки,   діяльності органів   державної   влади,   інших  державних  органів,  

органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ та організацій  на функціонування   в  

умовах  особливого періоду,  а  Збройних сил України, інших військових формувань, 

оперативно-рятувальної служби цивільного  захисту  на  організацію  і  штати  воєнного  часу. 

Демобілізація – комплекс  заходів,  рішення  про  порядок  і терміни проведення яких 

приймає Президент України,  спрямованих на планомірне  переведення національної економіки,  

органів державної влади,  інших державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств,  установ  й  організацій на роботу та функціонування в умовах мирного часу, а 

Збройних сил України, інших військових формувань,  оперативно-рятувальної  служби 

цивільного захисту – на організацію  і  штати  мирного  часу. 

Звільнення в запас – звільнення з військової служби із зарахуванням до оперативного 

резерву першої черги (в особливий період) осіб, які не досягли граничного віку перебування в 

запасі та є придатними до військової служби за станом здоров’я. 

Пільговики – особи, які користуються особливим статусом і підтримкою від держави, 

мають спеціальний статус і потребують додаткової державної підтримки та гарантій 

соціального захисту. 

ЄДАРП – Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. 

НПА – нормативно-правовий акт. 

КМУ – Кабінет Міністрів України. 

УБД – учасник бойових дій. 

ДСВВУАТО – Державна служба України в справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції. 

УСЗН – управління соціального захисту населення. 

ОГД – одноразова грошова допомога. 

ЖКП – житлово-комунальні послуги. 

ЦСССДМ – Центр соціальних служб  для сім’ї, дітей та молоді. 

ВРУ – Верховна Рада України. 

ЦНАП – Центри надання адміністративних послуг.  
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Розділ 1. Статус ветерана в Україні 

 

Хто такі українські ветерани? Питання, на яке неможливо дати коротку відповідь. 

Українське законодавство під ветеранами розуміє не лише ветеранів, які мають безпосередній 

стосунок до захисту Батьківщини або проходили службу в силових структурах, а термін 

“ветеран” із відповідними приставками використовується в різних законодавчих актах. При 

цьому Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” прирівнює 

до статусу ветерана осіб, які в бойових діях участі не брали і в Збройних силах службу не 

проходили. За цим же законом члени сімей загиблих (померлих) військовослужбовців – 

учасників бойових дій – отримують статус і вважаються окремою ветеранською категорією.  

Категорії ветеранів в Україні умовно можна розділити на три групи. 

1. Ветерани війни – це учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, 

учасники війни. Ці три категорії мають безпосередній стосунок до участі в бойових діях; 

2. Особи, які користуються особливим статусом і підтримкою від держави: 

- члени сімей загиблих; 

- постраждалі учасники Революції Гідності; 

- особи з інвалідністю внаслідок ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; 

- волонтери. 

Правовий статус та види державної підтримки для зазначених вище категорій регулює 

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. 

3.  Інші категорії ветеранів: 

- ветерани військової служби (особи, які прослужили в силових структурах більше 25 

років (основним законодавчим актом, який визначає правовий статус і види державної 

підтримки є Закон України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний 

захист”); 

- борці за незалежність України у XX столітті (основним законодавчим актом, який 

визначає правовий статус та види державної підтримки є Закон України “Про правовий 

статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті”); 

- ветерани праці (основним законодавчим актом, який визначає правовий статус і види 

державної підтримки є Закон України “Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”). 
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Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” вносить 

додаткову плутанину в розуміння, хто такі ветерани війни. У Законі передбачені статуси для 

осіб, які брали участь не в бойових діях, а постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, 

цивільного населення, яке проживало в період війни, тощо. Отримати однозначне розуміння 

визначення “ветеран” із Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” неможливо.  

Відповідно до статті 4 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях 

на території інших держав. 

  

 

 

 

 

До ветеранів війни належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, 

учасники війни. Статті 6-11 Закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
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захисту” визначають вичерпні переліки осіб, які належать до кожної із зазначених категорій. 

Стаття 6 перелічує категорії осіб, які вважаються учасниками бойових дій, і містить 20 пунктів. 

  

 

 

 

Стаття 7 передбачає 14 пунктів, які описують, у яких випадках особа буде вважатись 

особою з інвалідністю внаслідок війни. Переважно перелік осіб, який міститься в цих двох 

статтях, – це особи, які брали безпосередню участь у бойових діях або виконували обов’язки 

військової служби в період бойових дій. Крім того, стаття 7 до числа осіб з інвалідністю 

внаслідок війни відносить учасників Революції Гідності (ч. 10 цієї статті), ліквідаторів 

Чорнобильської катастрофи (згадки містяться в ч. 1 і 2 цієї статті) та цивільне населення, яке 

проживає на територіях, де ведуться бойові дії з метою відновлення державного суверенітету. 

Ні Революція Гідності, ні Чорнобильська катастрофа не є і не можуть вважатись війною або 

бойовими діями. Тому є суттєві питання з правової точки зору щодо того, чому статус учасників 

цих подій визначається законом про ветеранів війни. Подібні питання виникають і щодо 

прирівняння до ветеранів осіб із числа цивільного населення, які хоч і зазнали ушкоджень 
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здоров’я, що призвели до інвалідності, під час проживання (перебування) на території, де 

ведуться бойові дії, але самі учасниками бойових дій не були, і, відповідно, ветеранами 

вважатися не можуть.  

 

 

 

Стаття 11 Закону передбачає ще одну підкатегорію в переліку осіб, які можуть вважатись 

ветеранами війни – особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. До цієї категорії 

віднесено Героїв Небесної Сотні та Героїв Соціалістичної Праці, удостоєних цього звання за 

працю в період Другої світової війни. Тобто знову законодавство України до ветеранів війни 

відносить осіб, які не брали участі в бойових діях й обов’язку військової служби не виконували.   

Статті 8 та 9 стосуються визначення статусу учасників війни й також викликають питання 

з правової точки зору щодо того, які особи нарівні з учасниками бойових дій вважаються 

ветеранами війни в Україні.  Згідно Закону учасники війни – це не лише військовослужбовці, 

але й цивільні особи, які в період Другої світової війни працювали або навчались на територіях 

колишнього СРСР, тобто фактично просто жили в період війни. Учасниками війни вважаються 

реабілітовані політв’язні. Статус учасника війни можуть отримати також волонтери або особи, 
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що в період російсько-української війни добровільно надавали матеріальну, фінансову чи іншу 

допомогу військовим частинам, госпіталям тощо, або ті, які безпосередньо залучалися до 

забезпечення здійснення заходів для протидії і стримування російській агресії.  

Безумовно, перелічені особи зробили вагомий внесок для посилення обороноздатності 

держави у воєнний період. Однак вважати практично все населення держави ветеранами тільки 

тому, що люди жили в період повної мобілізації й робили все необхідне, аби вижити і зберегти 

державу, є певним перебільшенням. Особливих статусів, а відповідно, й державної підтримки 

особам, які проживали і працювали в період Другої світової війни, немає ні у Великобританії, 

ні у Франції чи Нідерландах. Законодавство цих країн дуже лаконічне у визначенні статусу 

ветерана й вважає, що ветерани – це особи, які служили в збройних силах та були звільнені 

зі служби, за винятком, якщо таке звільнення відбулось внаслідок службової 

невідповідності особи.  

В Україні термінологічне розмаїття навколо поняття “ветеран” викликає труднощі у 

формуванні та сприйнятті образу ветерана в суспільстві. Ветеран  в українському контексті не 

завжди означає людину, яка брала участь у захисті Батьківщини чи проходила службу в 

Збройних силах України. Особи, які мають значні професійні досягнення  й відповідний стаж, 

теж вважаються ветеранами, – “ветерани праці”. Особи, які прослужили понад 25 років у 

правоохоронних органах, – це також ветерани, але “ветерани служби”. 
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При цьому ветеранами не вважаються деякі категорії комбатантів за визначеннями 

міжнародного гуманітарного права. Досі залишається невизначеним на законодавчому рівні 

статус осіб, які з початком російської агресії самоорганізувалися в добровольчі формування, що 

з 2014 року беруть безпосередню участь у бойових діях із протидії  агресору.  

Стаття 4 Женевської  конвенції про поводження з військовополоненими прирівнює 

особовий склад добровольчих формувань до комбатантів, якщо дотримано таких умов:  

-добровольчі формування мають на чолі особу, відповідальну за своїх підлеглих; 

-мають певний і виразний видимий здалеку відмітний знак; 

-відкрито носять зброю; 

-дотримуються законів та звичаїв війни.2 

Всі перелічені ознаки притаманні українським добровольчим батальйонам, які поряд із 

регулярними (державними) збройними силами беруть участь в обороні держави. 

                                                
2 Женевська конвенція  про поводження з військовополоненими, ратифікована із застереженнями 

Указом ПВР УРСР  ( 114а-03 ) від 03.07.54 [Електронний ресурс]- Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153  
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Проте в переліку осіб, які мають право на статус учасника бойових дій, добровольців 

немає.  Закон передбачає, що відповідний статус можуть отримати особи, які перебували в 

складі добровольчих батальйонів, що ввійшли до складу державних збройних формувань. 

Однак у такому випадку мова йде про надання статусу особам, які стали військовослужбовцями 

військових частин.  

Особи, які перебувають у складі добровольчих формувань (батальйонів), що не входять 

до складу державних силових структур, залишаються без статусу й підтримки від держави. При 

цьому добровольці недержавних збройних формувань, які під час участі в бойових діях 

дістають поранення, травму, контузію, каліцтво чи захворювання, що в подальшому призводять 

до інвалідності, мають право на статус особи з інвалідністю внаслідок війни згідно статті 7 

Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Такі особи 

отримують виплати одноразової грошової допомоги та пільги, передбачені законом для осіб з 

інвалідністю внаслідок війни.  

Так само в разі загибелі (смерті) добровольця під час участі в бойових діях сім’я має право 

на статус члена сім’ї загиблого, отримує виплату одноразової грошової допомоги та 

користується пільгами від держави. Статус члена сім’ї загиблого, який отримують родини 

добровольців, ніяк не відрізняється від того, який сьогодні мають члени сімей загиблих 

військовослужбовців.  

Присвоєння статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого 

свідчить про визнання державою факту участі добровольців у російсько-українській війні. 

Відповідно, незрозумілим є виключення добровольців із переліку осіб, які мають статус 

учасників бойових дій. Така політика невизнання є однією з причин напруги у відносинах 

військово-ветеранської спільноти з державою.  

Члени сімей ветеранів – ще одна категорія, яка не виділяється в законодавстві в окремий 

статус і не має доступу до системи державної підтримки. Статус і гарантії передбачені лише 

для членів сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь у бойових діях чи виконували 

обов’язки військової служби (стаття 10 Закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх  

соціального захисту”).  

В той же час сім’ї військових, які в подальшому стають сім’ями ветеранів, проходять 

практично той самий шлях, що й людина, яка бере безпосередню участь у бойових діях чи 

виконує обов’язки військової служби. Сім’я є одним із ключових факторів, який впливає на 

повернення військових до активного суспільного життя в статусі цивільних. Досвід інших країн 
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свідчить про те, що для сімей передбачені окремі програми психосоціальної підтримки та 

професійної адаптації. В Україні така практика лише формується.  

 

Ветерани в цифрах   

Відомості про ветеранів війни в Україні зберігаються в  реєстрах:  Єдиний державний 

автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) (відповідальний орган за 

ведення – Міністерство соціальної політики України) та  Єдиний реєстр учасників 

антитерористичної операції (відповідальний орган за ведення – ДСУВВАТО) . Ці реєстри не 

інтегровані між собою, а тому підрахунок кількості ветеранів у державі відбувається в ручному 

режимі.  

Станом на 1 червня 2017 року за даними ЄДАРП загальна кількість осіб, які мають право 

на пільги, передбачені законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” та “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 

ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, становила 1.4 

мільйона осіб, що дорівнює 4% населення держави, з них: 

427 046 – учасників бойових дій; 

111 768 – осіб з інвалідністю внаслідок війни;  

436 068 – учасників війни; 

161 302 – члени сімей загиблих (померлих); 

18 – осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; 

433 – постраждалі учасники Революції Гідності; 

147 – сімей померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; 

191 335 – ветеранів військової служби.  
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Найточніші дані сьогодні зібрані щодо учасників російсько-української війни. Єдиний 

реєстр учасників антитерористичної операції веде ДСУВВАТО. Згідно цього реєстру станом на 

31 липня 2018 року кількість виданих посвідчень учасника бойових дій за участь у 

 російсько-українській війні становить 344 048. З них: 

 

1 . Міністерство оборони     233 568 

2 . Міністерство внутрішніх справ     32 481 

3. Національна гвардія                 33 097 

4 . Служба безпеки      10 543 

5. Служба зовнішньої розвідки    39 

6. Адміністрація Держприкордонслужби   19 377 

7. Адміністрація Держспецтрансслужби    2 397 

8. Управління державної охорони    434 

9. Адміністрація Держспецзв’язку    801 

10. Державна служба надзвичайних ситуацій  5 056 

11. Державна пенітенціарна служба    0 

12. Генеральна прокуратура України    311 

13. Національна поліція     5 213 

14. ДФС       731    

15. Працівники підприємств, установ та організацій 180 
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Реєстр учасників російсько-української війни складається з таких відомостей про 

учасника бойових дій: прізвище, ім’я та по батькові, стать, дата народження, серія та номер 

паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 

наявності), категорія учасника антитерористичної операції (особи, визначені в пункті 2 Порядку 

надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України й брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 

серпня 2014 року № 413), місце проживання (область, район, населений пункт, вулиця, будинок, 

квартира), контактний телефон, військове (спеціальне) звання, наявність чи відсутність статусу 

учасника бойових дій, район антитерористичної операції та період перебування в ньому, 

необхідність у забезпеченні житлом, санаторно-курортним лікуванням, психологічною 

реабілітацією, технічними та іншими засобами реабілітації. 

Цей реєстр є закритим і доступ до нього мають лише уповноважені працівники 

ДСУВВАТО. Можливості для регулярного оновлення даних цього реєстру немає. Відповідно, 

перелік потреб, зазначених у реєстрі, не завжди є актуальним. Наразі ДСУВВАТО проводить 

аналіз можливості автоматизації реєстру та створення системи електронного адміністрування 

потреб учасників бойових дій Е-ветеран.  

Щодо інших категорій ветеранів детальна інформація відсутня. Окремі дослідження щодо 

кількості та потреб ветеранів в Україні також не проводились.  

За порівняльним аналізом даних ЄДАРП за останні 4 роки спостерігається  тенденція до 

зменшення кількості осіб, яких чинне законодавство вважає ветеранами війни. З огляду на 

активні бойові дії внаслідок російсько-української війни єдина категорія, чисельність якої 

збільшується, – учасники бойових дій. Тенденції по кожній категорії ветеранів відображені в 

таблиці нижче в колонці “Динаміка” (станом на 01.03.2018 року). 

 

 

 

 

Динаміка зміни кількості ветеранів війни 2008-2018 рр. 
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  2008 

(приблизні  

дані) 

2015 

(ЄДАРП) 

2016 

(ЄДАРП 

вересень) 

2017 

(виплати до 5  

травня станом 

на 31.12.2017) 

2018 

(ЄДАРП 

01.01.2018) 

2018 

(ЄДАРП  

01.03.2018) 

Динаміка 

2015-2018 

УБД 330 000 205 201 364 139 427 715* 418 384 421 500 +16% 

Інваліди війни 230 000 132 187 117 074 129 342 112 942 112 527 -15% 

Учасники війни 2 130 000 833 812 599 786 472 809* 474 506 457 710 -45% 

Члени сімей 

 загиблих  

(померлих) 

420 000 222 958 185 543 191 880**   164 459 -26% 

Всього 3 110 000 1 394 447 1 267 993 1 221 746   1 157 199 -17% 

        * в т.ч. жертви 

нацистських 

переслідувань  

**члени сімей 

померлих жертв 

нацистських 

переслідувань 

    Без УБД АТО -41% 
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Розділ 2. Огляд системи державної підтримки ветеранів в Україні 

 

2.1. Загальнодержавні пільги та гарантії 

Відповідно до статті 17 Конституції України на державу покладено обов’язок щодо 

соціальної підтримки громадян, які захищали Україну в складі Збройних сил України, інших 

військових формувань, а також членів їхніх сімей. Сьогодні право на державну підтримку 

мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих, 

учасники війни, ветерани військової служби та особи, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною. Для цих категорій осіб законодавство України передбачає 36 різних гарантій. 

Більшість пільг закріплені в Законі України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту”. 

 Умовна класифікація державних гарантій 

1) Охорона здоров'я: 

- безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів 

медичного призначення за рецептами лікарів; 

- першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних 

металів); 

- безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації 

вартості самостійного санаторно-курортного лікування; 

- 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; 

- щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів; 

- першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та 

першочергова госпіталізація; 

- позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, а також 

позачергова госпіталізація.3 

На перший погляд цей перелік доволі вражаючий, проте практично жодна з цих пільг не 

забезпечується повною мірою. Ветерани часто навіть не мають достатньо інформації про 

послуги, які їм гарантовані державою у сфері охорони здоров’я.  

                                                
3 Закон України №3551-XII 22 жовтня 1993 року “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12. 
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Під час опитування ветеранів російсько-української війни, яке проводила на замовлення 

ОБСЄ міжнародна компанія GfK, 13% респондентів відповіли, що ніяк не оповіщені про 

медичні пільги й послуги, а 87% сказали, що інформація недостатня й вони хотіли б дізнатися 

більше про наявні пільги та можливості їх отримати.  

Пояснення таким цифрам у тому, що 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.4 

Основна проблема з реалізацією прав та гарантій у сфері медичного забезпечення 

ветеранів полягає в браку коштів та недосконалій інфраструктурі системи охорони здоров’я. 

Пільги, які передбачені Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту”, не фінансуються з державного бюджету. Послуги населенню в медичній сфері 

забезпечуються з місцевих бюджетів. Не в усіх місцевих бюджетах є достатньо коштів для 

забезпечення потреб ветеранів та належної якості медичних послуг.  

Крім фінансово-інфраструктурних перепон виникають також перепони, які 

встановлюються підзаконними актами. Таким чином, у порядках реалізації передбачених 

Законом норм, як правило, міститься ціла низка обмежень, які фактично видозмінюють 

задеклароване право. До прикладу, Закон “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” встановлює право на одержання безоплатних ліків. Постанови Кабінету Міністрів 

України №333 та №1303 визначають порядок його реалізації. Згідно з постановами безплатні 

ліки — це фактично 784 препарати від вичерпного переліку з 35 хвороб. При цьому учасник 

бойових дій, який захворів на захворювання за межами списку з 35 позицій, звернувшись за 

безкоштовними ліками на підставі положень закону, отримує відмову й нерозуміння з боку 

продавця аптеки. Крім того, що перелік ліків, які надаються за державний кошт, є обмежений, 

у більшості аптек (найчастіше приватних) не знають про порядок надання пільгових ліків та 

лікарських засобів.5 

Більш детально з порядком забезпечення пільг у сфері охорони здоров’я ветеранів та 

проблемами, які із цим виникають, можна ознайомитись у Додатках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11.  

                                                
4 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 
5 Лавренюк В. Ветерани поза чергою [Електронний ресурс] / Вікторія Лавренюк // 2017 – Режим доступу 

до ресурсу: http://tyzhden.ua/Society/197524. 
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2) Соціальний захист ветеранів – найбільший блок пільг, передбачених Законом.  Серед 

них можна виокремити: 

1) відомі для ветеранів та користуються попитом; 

2) відомі для ветеранів, але недоступні в реалізації; 

3) не відомі для ветеранів; 

4) не актуальні для ветеранів. 

Пільги на квартплату та комунальні послуги: 

- знижка плати за користування житлом (квартирна плата) у межах норм, передбачених 

чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно 

проживає в житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 м² 

на сім'ю); 

- знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та 

іншими послугами) і скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм 

споживання; 

- знижка вартості палива, у тому числі рідкого, у межах норм, встановлених для продажу 

населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.6 

Надаються різні знижки відповідно до правового статусу особи: учасник бойових дій, 

особа з інвалідністю внаслідок війни, учасник війни та ін. Цей блок пільг є одним із найбільш 

затребуваних  із боку ветеранів-користувачів.7 

Час від часу здійснюється зниження соціальних нормативів споживання ЖКП, що 

призводить до невдоволення отримувачів пільг. Необхідність самостійно оформлювати знижку 

на ЖКП в підприємств, що надають ЖК послуги, складає враження зайвої бюрократії, 

байдужості державних органів. Також багато невдоволення викликають непрозорі, незрозумілі 

розрахунки пільг на ЖКП через різні нормативи для окремих регіонів та постачальників, 

залежність від наявності лічильника тощо. Досі не вирішена проблема отримання пільги не за 

місцем реєстрації (для орендованого житла): орендодавці неохоче йдуть на офіційне 

оформлення договорів оренди житла, необхідно самостійно отримати довідку в УСЗН за місцем 

реєстрації про неотримання там пільги (у районному УСЗН немає доступу до даних про 

пільговиків інших районів). Невеликі підприємства, що надають ЖКП послуги в селах та 

                                                
6 Закон України №3551-XII 22 жовтня 1993 р. “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 
7 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 
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невеликих містах (водопостачання, вивіз сміття, утримання прибудинкових територій) не 

інтегровані в систему ЄДАРП, що призводить до необхідності вручну нараховувати та 

контролювати пільги. 

Альтернатива пільгам на ЖКП – субсидія на ЖКП. Для більшої економії громадяни 

змінюють субсидію на пільги і навпаки по декілька разів на рік (у залежності від пори року, 

зміни цін на ЖКП та правил нарахування пільг і субсидій), що разом із недопрацьованою 

інтеграцією між базами субсидій та пільг ЖКП ускладнює роботу та збільшує навантаження на 

працівників УСЗН. 

Крім того, у ЄДАРПі знаходяться тільки ті особи, які звернулися за пільгами та за 

особистою заявою стали на облік. Ті, хто не звернулись особисто, не відображаються. Якщо  

особа має декілька пільгових статусів, вона відображається у звітності по всіх статусах. При 

внесенні ветерана до ЄДАРПу, працівник УСЗН має самостійно визначити його категорію в 

ЄДАРПі. У досліджених УСЗН спеціалісти не завжди можуть самостійно визначити таку 

категорію. 

Протягом місяця працівники  УСЗН опрацьовують біля 40 звернень про отримання пільги 

або зміни умов надання пільги. Кожне звернення має бути зареєстроване в паперовому Журналі 

реєстрації звернень в УСЗН – для звітності в область та в Мінсоцполітики. Практичного 

застосування даних з цих журналів немає. У районному УСЗН немає доступу до даних про 

пільговиків інших районів. Тому при отриманні пільги не за місцем реєстрації, а за місцем 

фактичного проживання виникає низка проблем. Якщо людина зареєстрована поза межами 

району, УСЗН вимагатиме довідку з місця реєстрації про неотримання пільги. При цьому УСЗН 

може самостійно зробити запит, але роблять це в крайньому випадку.8  

Детальніше про пільги на ЖКП – у Додатках 1, 3, 4, 6, 7. 

 

 

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 особам з інвалідністю внаслідок  війни9. 

                                                
8 Аудит робочих процесів надання гарантій та послуг ветеранам війни [Електронний ресурс], Режим 

доступу   https://drive.google.com/file/d/12CGvJRrWQPKsBYI8GHJOEJBsclQg16r-/view 
9 Закон України №3551-XII від 22 жовтня 1993 р. “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12  
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До 1 січня 2016 року в державному бюджеті була закладена субвенція  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 р. кошти з державного бюджету на здійснення пільгового проїзду більше не виділяються10. 

За інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій на 2016 рік для 

реалізації права на безплатний проїзд пільгових категорій громадян, у тому числі учасників 

бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, місцевими бюджетами було передбачено 

851,9 млн грн, з них 555 млн – у місті Києві. Даних за 2017 рік та планові показники на 2018 рік 

під час написання цього звіту отримати не вдалось у зв'язку з відсутністю необхідних 

документів у відкритому доступі. 

Пільга на безкоштовне користування громадським транспортом найчастіше 

використовується ветеранами. Проте, оскільки значна частина громадських перевезень 

здійснюється приватними маршрутними таксі, з реалізацією права на пільговий проїзд доволі 

часто виникають проблеми.  

Система надання компенсації перевізникам за безкоштовний проїзд не налагоджена й 

тягне за собою суттєві фінансові ризики для перевізників. Відповідно, перевізники намагаються 

уникати пільгових категорій або обмежують кількість поїздок. Конфлікти між ветеранами та 

водіями маршруток є розповсюдженим явищем фактично в усіх регіонах України.11 

Спробою вирішити ситуацію та зняти суспільну напругу стало запровадження 

монетизації пільги на проїзд.  

14 березня 2018 року КМУ прийняв постанову “Деякі питання надання пільг у готівковій 

формі з оплати проїзду всіма видами транспорту загального користування на міських, 

приміських та міжміських маршрутах” №197. Дана Постанова вперше запровадила можливість 

отримання грошової виплати замість безкоштовного проїзду в громадському транспорті та дає 

юридичні підстави для прийняття рішень про монетизацію на місцях. 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 посвідченнями12. 

                                                
10 Закон України № 1789-VIII від 20 грудня 2016 р. “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1789-19  
11 Аудит робочих процесів надання гарантій та послуг ветеранам війни [Електронний ресурс], Режим 

доступу   https://drive.google.com/file/d/12CGvJRrWQPKsBYI8GHJOEJBsclQg16r-/view 
12 Лавренюк В. Монетизація пільг на проїзд: зрада чи перемога? [Електронний ресурс] / Вікторія 

Лавренюк. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/monetizatsiya-

pilg-na-proizd-zrada-chi-peremoga.htm . 
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Детальніше про пільгу на проїзд для ветеранів та проблеми з реалізацією – у Додатках 1, 

3, 4, 6, 7, 15, 16. 

 

Працевлаштування, зайнятість та освіта  

Соціально-професійна адаптація ветеранів передбачає заходи з відновлення 

йудосконалення професійних навичок та вмінь, профорієнтаційні послуги, направлені на 

підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. Порядок професійної адаптації 

визначений у постанові КМУ №432.13 Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” працевлаштованим ветеранам передбачає пільги, які складаються з 

наступного: 

- права на використання чергової щорічної відпустки в зручний час;  

- додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати строком на 14 календарних днів 

на рік;  

- переважного права на залишення на роботі під час скорочення чисельності чи штату 

працівників. 

Закон України також передбачає право на державну цільову підтримку для здобуття 

професійно-технічної освіти в державних та комунальних навчальних закладах.14 Державна 

цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надається у вигляді 

повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; 

пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти; соціальної стипендії; безоплатного 

забезпечення підручниками; безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у 

державних та комунальних навчальних закладах; безоплатного проживання в гуртожитку.15 Це 

фактично єдина пільга, якою можуть також скористатись діти учасників бойових дій. 

Крім того, згідно Кодексу законів про працю України, за особами, які йдуть на військову 

службу (на строкову службу, за призовом під час мобілізації, на особливий період або за 

контрактом), зберігається їхнє місце роботи, посада та середній заробіток на підприємстві16.  

Проте на практиці невелика кількість ветеранів насправді може використати надану можливість 

                                                
13 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-2017-п  
14 Закон України № 2300-VIII від 27 лютого 2018 р. “Про внесення змін до деяких законів України щодо 

державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для 

здобуття професійно-технічної та вищої освіти” [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2300-19  
15 Закон України №3551-XII від 22 жовтня 1993 р. “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 
16 Кодекс законів про працю України, № 322-VIII від 10.12.71 [Електронний ресурс] – Режим доступу 

до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08  
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зберегти своє робоче місце. Роботодавцю не компенсуються витрати по збереженню робочого 

місця і зарплати особам, які йдуть на військову службу. Право першочергового залишення на 

роботі в разі скорочення теж мало хто на практиці може реалізувати, оскільки роботодавці 

примушують писати заяви на звільнення за власним бажанням або ж знаходять інші механізми 

“позбутися” небажаного працівника. Відповідно немає законодавчих підстав оскаржувати 

порушення прав ветерана. 

Детальніше про професійну адаптацію ветеранів в Україні –  у Додатках  1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7. 

Першочергове (позачергове) право на забезпечення житлом та земельними ділянками 

є одними із найзатребуваніших пільг.  

 У сфері житлових питань законодавство  передбачає наступні можливості: 

- першочергове (позачергове) забезпечення жилою площею осіб, які потребують 

поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для 

індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий 

(позачерговий) ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом; 

- 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; 

- першочергове право 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 будівництва і садових будинків;17 

На сьогодні з державного бюджету виділяються кошти (у вигляді грошової компенсації) 

для забезпечення житлом ветеранів та їхніх сімей, які потребують поліпшення житлових умов.   

Ці бюджетні програми ми детальніше розглянемо в наступному розділі.  

Отримання земельної ділянки 

Згідно зі статтею 121 Земельного кодексу України кожен громадянин України має право 

на безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної або комунальної власності в 

таких розмірах: 

-   для ведення фермерського господарства – у розмірі земельної частки (паю), визначеної для 

                                                
17  Закон України №3551-XII від 22 жовтня 1993 р. “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 

http://www.legal100.org.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12


 

                                                               

 

  www.legal100.org.ua      27 

членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, 

міської ради, де знаходиться фермерське господарство; 

-   для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара; 

-   для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара; 

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, у селищах – не більше 0,15 гектара, у 

містах не більше 0,10 гектара; 

-   для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара; 

-   для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара. 

Земельний кодекс України встановлює, що передача земельних ділянок безоплатно у 

власність громадян у межах зазначених норм провадиться один раз по кожному виду 

використання. 

Ветерани мають пріоритетне право щодо забезпечення земельними ділянками, яке 

передбачене в ст. 12, 13 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту”.  

Однак на практиці з реалізацією наданого права виникає багато проблем. 

Виділення земельних ділянок ветеранам супроводжується безліччю перешкод у реалізації. 

Серед труднощів, з якими стикаються ветерани, найпоширенішими є проблеми отримання 

інформації про наявність вільних земельних ділянок та їхнє  розташування. Ветерани 

стикаються з відмовами компетентних органів виділяти землю через відсутність вільних 

ділянок. Навіть якщо ветеран отримав погодження на виділення земельної ділянки, потім 

людина стикається з бюрократією й затягуванням процесу оформлення. Окремою проблемою є 

те, що ветерани отримують землі, непридатні для цільового використання , або за площею, 

меншою за встановлені норми.18 

Детальніше про вирішення житлових проблем ветеранів  – у  Додатках 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 

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.19 

                                                
18 Аудит робочих процесів надання гарантій та послуг ветеранам війни [Електронний ресурс], Режим 

доступу   https://drive.google.com/file/d/12CGvJRrWQPKsBYI8GHJOEJBsclQg16r-/view 
19 Закон України №3551-XII від 22 жовтня 1993 р. “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 
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Дана пільга передбачена в 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”. Хоча пільга закріплена 

законодавчо, 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 ще у 2005 році, коли Верховною 

Радою України було затверджено відповідні положення Закону в новій редакції.  

 

 

Позачерговий (першочерговий) безплатний капітальний ремонт власних жилих 

будинків і квартир та першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир. 

Пільга передбачена в 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 в тих громадах, у бюджетах яких передбачені такі витрати. 

Позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на 

пільгових умовах квартирних телефонів (оплата в розмірі 20% від тарифів вартості основних 

та 50% – додаткових робіт); абонементна плата за користування телефоном встановлюється в 

розмірі 50% від затверджених тарифів. Пільга передбачена в 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 не є затребуваною, оскільки абонентів стаціонарного телефонного зв’язку з кожним 

роком стає менше через розвиток мережі мобільного зв’язку.20 

 

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 в п. 22 ч. 1 ст. 13 Закону України “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”. Мінсоцполітики як головний розпорядник коштів за цією бюджетною 

                                                
20 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 р. 

[Електронний ресурс], Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1pf8wfbpAdYeQX_-

hqU7GRLWCPS-zErpT/view?usp=sharing  
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програмою щороку передбачає певну дуже обмежену суму за рахунок спеціального фонду 

бюджету. Наприклад, на 2018 рік на зазначені видатки паспортом бюджетної програми КПКВК 

2507030 передбачено біля 2,9 млн грн. Проте програма всеодно не виконується вже кілька років, 

оскільки ціна, яка передбачена на закупівлю одного автомобіля, настільки низька, що немає 

охочих брати участь у відповідних тендерах. 

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 в 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 в 

п. 27 ч. 1 ст. 13 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” є 

пережитком планової економіки й тотального дефіциту. Дана норма є архаїзмом у сучасному 

суспільстві. 

Таким чином, хоча Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” ветеранам і передбачено доволі багато соціальних гарантій, реалізувати практично 

більшість з них 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 статті 142, яка передбачає, що витрати органів 

місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, 

компенсуються державою. 

Як наслідок, з реалізацією пільг, які фінансово не забезпечуються державою, виникають 

значні труднощі. 

З переліку 22 пільг для учасників бойових дій та 27 пільг для осіб з інвалідністю внаслідок 

війн жодна не може бути реалізована в повному обсязі, передбаченому Законом. Кожне 

положення статей  12, 13, 14 та 15 Закону обмежується підзаконними актами, відсутністю 

бюджетних коштів або цілковитою відсутністю затверджених порядків, необхідних для 

реалізації норм. 
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Детальніше з процедурами та проблемами соціальної підтримки ветеранів можна 

ознайомитись у Додатках 1-18. 

 

2.2. Державні бюджетні програми з питань підтримки ветеранів та їх виконання 

На здійснення державної підтримки ветеранів, передбаченої законодавством України, 

щорічно приймаються 8 бюджетних програм із питань підтримки ветеранів. 7 грудня 2017 року 

був прийнятий Закон України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”, який передбачає 

3 396 293,3 тис. грн на забезпечення потреб ветеранів. В розрахунку на одного учасника бойових 

дій – це ≈10 тис. грн на рік.21 

Приблизно такі ж суми виділялись і протягом 201722 (3 378 954,0 тис. грн) та 201623 років 

(2 940 162,4 тис. грн). 

З метою уникнення помилок та узагальнення досвіду попередніх років громадська 

організація “Юридична Сотня” підготувала порівняльний аналіз бюджетів трьох років: 2016, 

2017 та 2018, з яким можна ознайомитись у додатках.24 

 

Забезпечення житлом ветеранів  

На сьогодні діє 3 державні бюджетні програми з вирішення житлового питання 

ветеранів. 

1) Програма (Код: 2511190) поширюється на осіб, які мають статус внутрішньо 

переміщеної особи й брали безпосередню участь у російсько-українській війні, мають статус 

учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни 3 групи та потребують 

поліпшення житлових умов. Бюджетна програма розроблена на виконання Постанови КМУ від 

18 квітня 2018 р. №280 “Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України”25. 

                                                
21 Закон України від 7 грудня 2017 р. № 2246-VIII “Про Державний бюджет України на 2018 рік” 

[Електронний ресурс], Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19/print  
22 Закон України від 21 грудня 2016 р. № 1801-VIII “Про Державний бюджет України на 2017 рік” 

[Електронний ресурс], Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1801-19  
23  Закон України від 25 грудня 2015 р. № 928-VIII “Про Державний бюджет України на 2016 рік” 

[Електронний ресурс], Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928-19  
24 Аналітичний звіт “Стан виконання бюджетних програм із питань соціального захисту учасників війни 

України проти російської агресії” [Електронний ресурс], Режим доступу: http://legal100.org.ua/wp-
content/uploads/2018/06/budjetu-2018.pdf  
25 Постанова КМУ від 18 квітня 2018 р. №280 “Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених 

осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України” [Електронний ресурс], 

режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280-2018-%D0%BF 
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Програма передбачає виплату особам грошової компенсації за належні для отримання 

жилі приміщення, якщо такі особи потребують поліпшення житлових умов та не менше одного 

року перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб. Грошова компенсація виплачується 

в повному обсязі в порядку черговості взяття на квартирний облік. За цією програмою на 2018 

рік передбачено фінансування в обсязі 25 млн грн.26 

2)      Програма (Код: 2511200), яка поширюється на сім'ї загиблих учасників бойових дій 

на території інших держав, осіб з інвалідністю І−ІІ групи з числа учасників бойових дій на 

території інших держав, що стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, у випадку, якщо такі особи 

потребують поліпшення житлових умов. Ця програма прийнята на виконання Постанови КМУ 

від 28 березня 2018 р. № 214 “Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали 

участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їхніх сімей”27. Обсяг видатків 

за програмою складає 200 000 тис. грн.28  

Суть програми полягає у виплаті грошової компенсації особам, на яких поширюється 

чинність програми, якщо вони потребують поліпшення житлових умов та перебувають у 

Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, що мають право на пільги. Право на 

отримання компенсації мають особи у відповідній черговості (за категоріями: вдова/вдівець 

особи, неповнолітні діти, батьки загиблого тощо). 

3)   Постановою КМУ від 19 жовтня 2016 р. № 719 “Питання забезпечення житлом 

деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України, а також членів їхніх сімей” та бюджетною програмою на її виконання (Код: 2511120) 

було запроваджено ефективний механізм забезпечення потреб поліпшення житлових умов для 

членів сімей загиблих внаслідок участі в російсько-українській війні та осіб з інвалідністю I—

II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під 

час безпосередньої участі в бойових діях. 

                                                
26 Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.msp.gov.ua/news/15411.html. 
27 Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 214 “Питання забезпечення житлом 

деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їхніх 
сімей”  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2018-%D0%BF 
28 Чабанова Д. У 2018 році на житло для афганців витратять 200 млн грн - Мінсоцполітики [Електронний 

ресурс] / Дар'я Чабанова – Режим доступу до ресурсу: http://www.unn.com.ua/uk/news/1711029-u-2018-

rotsi-na-zhitlo-dlya-afgantsiv-vitratyat-200-mln-grn-minsotspolitiki. 
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Програма полягає в отриманні коштів на придбання житла в прийнятих в експлуатацію 

житлових будинках на первинному та вторинному ринку або на інвестування в об’єкти 

житлового будівництва. Обсяг видатків за цією програмою складає 63189,608 тис. грн.29 

Детальніше про вирішення житлових проблем ветеранів – у Додатках 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 

 

 

Соціальна та професійна адаптація ветеранів 

Кошти на соціальну та професійну адаптацію ветеранів передбачені в бюджетній програмі 

КПКВК 2505150 “Заходи з психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації 

учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників 

антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням”. 21 червня 2017 р. Постановою 

КМУ №432 було затверджено Порядок організації соціальної та професійної адаптації 

учасників антитерористичної операції30. 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, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31 

березня 2015 р. №179.31 

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, особи з 

інвалідністю внаслідок війни, учасники війни.  

Оплата послуг із здійснення таких заходів проводиться органами соціального захисту 

населення на підставі актів наданих послуг відповідно до типових договорів. 

                                                
29 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. N 449-р “Про перерозподіл деяких 

видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2018 рік” 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR180449.html 
30 Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 432 “Про затвердження Порядку 

організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих 

учасників Революції Гідності” [Електронний ресурс], Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-2017-%D0%BF  
31 Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. №179 “Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та 

професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції 

Гідності” [Електронний ресурс], Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2015-%D0%BF  

http://www.legal100.org.ua/
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR180449.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR180449.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR180449.html
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2015-%D0%BF


 

                                                               

 

  www.legal100.org.ua      33 

У 2016 році жодна область не використала 100% бюджету, виділеного за цією програмою. 

У середньому по Україні рівень виконання становить 57,7 %. Практично аналогічна ситуація 

склалася й у 2017 році. 

Зі звітів про виконання бюджетних програм можна зробити висновок, що це пов’язано зі 

слабкою інформаційно-роз’яснювальною роботою на регіональному й місцевому рівнях, 

неготовністю фахівців органів соціального захисту населення державних адміністрацій до такої 

роботи, несвоєчасним проведенням конкурсних торгів на закупівлю освітніх послуг окремими 

органами соціального захисту населення, відсутністю або недостатньою кількістю конкурсних 

пропозицій. 

У 2018 році відповідно до бюджетного запиту по цій програмі на здійснення заходів із 

соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції передбачено 27,5 

млн гривень. Кількість підприємств, установ та організацій, із якими планується укласти 

відповідні договори – 657. Передбачена кількість ветеранів, які отримають послуги з соціальної 

та професійної адаптації на 2018 рік – 4 797, що на 1 117 осіб менше, ніж отримали відповідні 

послуги у 2017 році. 

Середні витрати на проведення соціальної та професійної адаптації одного учасника 

російсько-української війни у 2018 році плануються в сумі 5 742,5 грн.32 

 

Психологічна реабілітація ветеранів 

Фінансування заходів психологічної реабілітації учасників російсько-української війни 

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”.  

У 2017 році фінансування витрат на психологічну реабілітацію ветеранів 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 грн, що в 15 

разів менше, ніж сума 2016 року. 

Імовірно, така низька кількість звернень зумовлена прийняттям у липні 2017 року 

Порядку використання коштів для здійснення заходів із психологічної реабілітації, відповідно 

                                                
32  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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до якого структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих державних 

адміністрацій були наділені повноваженнями щодо укладення договорів про надання послуг із 

реабілітації з тією реабілітаційною установою, яку обрав ветеран. Оскільки новий підхід 

вимагав ініціативу з боку отримувачів послуг, а інформаційно-роз’яснювальних робіт щодо 

того, де та як можна знайти надавачів послуг із психологічної реабілітації, не проводилось –  

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. 

Також є проблема з обліком кількості осіб, які потребують психологічної реабілітації. За 

даними Міністерства оборони 90% учасників російсько-української війни потребують 

психологічної реабілітації, у той час як Міністерство охорони здоров’я наводить дані про 77%. 

Ключовим недоліком впровадження психологічної реабілітації є відсутність інформації 

про необхідність проходження та цінність послуги. Ветерани часто не визнають потребу в  

психологічній реабілітації, не звертаються до органів соціального захисту.  

Відповідно, через низький попит складно коректно обрахувати потребу в  послузі. 

Недержавні установи та фахівці неохоче ставляться до можливості співпраці з державою, 

оскільки потрібно дотримуватись безлічі вимог роботи з коштами державного бюджету.33 

Детальніше з порядком та складнощами психологічної реабілітації можна ознайомитись 

у Додатках 2, 5, 6, 7, 11. 

 

Санаторно-курортне лікування ветеранів 

Система фінансування санаторно-курортного лікування складається з трьох елементів:  

1) частина бюджетної програми КПКВК 2505150, яка відповідає виключно за учасників 

бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок  війни з числа учасників російсько-української 

війни;  

2) низка програм відповідають за ветеранів російсько-української війни, 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 й членів сімей загиблих, на яких не розповсюджуються 

КПКВК 2505150 та відомчі бюджетні програми. 

                                                
33 Аудит робочих процесів надання гарантій та послуг ветеранам війни [Електронний ресурс], Режим 

доступу   https://drive.google.com/file/d/12CGvJRrWQPKsBYI8GHJOEJBsclQg16r-/view  
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Така розгалужена система не дозволяє оцінити рівень забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням всіх ветеранів і членів їхніх сімей та ускладнює обрахунок потреби в цій послузі.  

Слід також зазначити, що порядок використання коштів за вищевказаними бюджетними 

програмами різний, а саме Постанова КМУ від 31 березня 2015 р. №200, яка встановлює 

порядок використання коштів за КПКВК 2505150, дозволяє особам самостійно обрати 

санаторій, тоді як інші бюджетні програми такої можливості набувачам санаторно-курортних 

послуг не передбачають.34 

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 щорічно 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%. 

Для повного забезпечення потреби в санаторно-курортному лікуванні ветеранів необхідно 

116 474,4 тис. грн. Це при середній вартості путівки 6300 грн та з огляду на те, що за послугою 

звертається приблизно 2000 осіб на рік.35 

 

Медична реабілітація та протезування ветеранів 

Окрема бюджетна програма для забезпечення медичної реабілітації та протезування 

ветеранів відсутня. Ветерани війни 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 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 р. №518 передбачає оплату витрат на заміну куксоприймача та оплату 

післягарантійного ремонту протезного виробу; у разі необхідності безоплатне забезпечення 

лікувально-тренувальним протезом, виготовленим вітчизняним виробником, на строк, 

                                                
34 Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 200 “Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників 
Революції Гідності та учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” 

[Електронний ресурс], Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2015-%D0%BF  
35 Аудит робочих процесів надання гарантій та послуг ветеранам війни [Електронний ресурс], Режим 

доступу   https://drive.google.com/file/d/12CGvJRrWQPKsBYI8GHJOEJBsclQg16r-/view 
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необхідний для формування кукси (1-12 міс.). Кошти на ці витрати закладені у відповідній 

бюджетній програмі.36 

Головним розпорядником коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетними 

програмами, пов’язаними з протезуванням, є Мінсоцполітики. 

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 в Україні, окремих категорій громадян, які брали 

участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення, планується виділити 

майже 43,0 млн грн із загального фонду державного бюджету, що на 24,1 млн грн більше ніж 

було використано за минулий рік на цю мету. Відповідно до паспорта бюджетної програми 

КПКВК 2507030 загалом у черзі на протезування перебуває 445 учасників російсько-

української війни, з них планується забезпечити 337 осіб, а з числа учасників російсько-

української війни, 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 у 2018 році за паспортом 

програми становить 1 658,4 тис. грн. Крім того, бюджетом передбачається фінансування на 

проїзд, проживання та харчування одного учасника російсько-української війни та 

супроводжуючої особи за кордоном – 189,0 тис. грн. 

Регенерація. Хоча в березні 2016 року були внесені зміни, які дозволили використання 

коштів для регенерації (нарощування) втрачених кінцівок, даною можливістю учасники 

російсько-української війни скористатися так і не змогли. Причиною стало скорочення видатків 

із 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. 

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 місцях. При цьому в кожній області 

простежується різний рівень забезпечення медичної реабілітації. 

                                                
36 Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 518 Деякі питання протезування та 
ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями 

виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній 

операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок 

[Електронний ресурс], Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2015-%D0%BF 
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Медичне забезпечення ветеранів 

Законодавство України передбачає низку пільг у сфері охорони здоров’я, які покликані 

забезпечити належний рівень медичної допомоги та реабілітації ветеранів. 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 вищезазначених 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 щодо того, скільки коштів у межах медичної субвенції відводиться саме 

на медичне забезпечення ветеранів російсько-української війни, немає. Обліку кількості осіб, 

які звертаються за кожною зі згаданих пільг, не ведеться. Проаналізувати, чи було надано пільги 

в повному обсязі всім, хто за ними звертався, неможливо. Через відсутність звітності за 

окремими категоріями пільговиків також неможливо порахувати кошти, що витрачаються на 

забезпечення медичних пільг. Отже, держава не має інструментів відстеження рівня надання 

соціальних гарантій  ветеранам в частині медичного забезпечення. 

Водночас практичний досвід показує, що реалізувати кожну з пільг медичного блоку 

досить складно.  

З 1 січня 2018 року стартувала медична реформа первинної ланки. У рамках медреформи 

не скасовуються пільги на медичне забезпечення для ветеранів російсько-української війни. 

Однак додаткового фінансування на їхню реалізацію реформа не передбачає. Ветерани зможуть 

на загальних підставах реалізувати своє право на охорону здоров’я. 

 

 

Щорічна матеріальна допомога ветеранам 

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”. Цією програмою також передбачаються певні 

видатки для покриття витрат на послуги зв’язку та на погашення кредиторської заборгованості, 

зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на початок року за витратами 
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на послуги зв'язку (крім кредиторської заборгованості по Донецькій та Луганській областях та 

заборгованості за судовими рішеннями). 

При реалізації цієї програми є 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 в розмірі п'яти мінімальних пенсій за віком. 

Законами України “Про Державний бюджет України на 2008 рік” та про “Внесення змін 

до деяких законодавчих актів України” від 28 грудня 2007 р. №107-VI внесено зміни в Закон 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, зокрема, ч. 5 ст. 12  цього 

Закону викладено в такій редакції: “Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується 

разова грошова допомога в розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах 

бюджетних призначень, установлених Законом України “Про Державний бюджет України”. 

Однак Конституційний Суд України визнав неконституційними зміни в Законі України “Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які були прийняті Законом України 

“Про Державний бюджет на 2008 рік”. Суд постановив, що законом про Держбюджет не можна 

вносити зміни до інших законів, зупиняти їхню дію чи скасовувати їх, оскільки це створює 

протиріччя в 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 частини 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 в Постанові №6-

1680цс15 від 10 лютого 2016 року.  

Крім того, процедура надання грошової допомоги, яка існує на сьогодні, суперечить 

загальній меті соціальної підтримки пільгових категорій. Виплата до 5 травня  має економічний 

характер та не підкріплена освітньо-просвітницькими заходами (можливостями для навчання, 

підвищення кваліфікації, тренінгами, консультаціями). Як наслідок, соціально-економічне 

становище та психологічний стан ветерана залишаються незмінними.  

Іншою проблемою є розбіжність у кількості осіб, які можуть отримати виплати до 5 травня 

(за інформацією ДСВВУАТО). Кількість осіб, які отримують виплати, є більшою, ніж кількість 

ветеранів війни (згідно Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на 

пільги (ЄДАРП). 
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Ключовим недоліком процесу адміністрування виплати допомоги є складність збору даних про 

цільових отримувачів допомоги органами соціального захисту населення на місцях через 

відсутність єдиної бази даних ветеранів. 37  

Більш детально з порядком та проблемами отримання щорічної допомоги ветеранами 

можна ознайомитись у Додатках 1, 2, 3, 6, 7. 

 

Одноразова грошова допомога ветеранам 

Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати 

працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців передбачена в 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 р. №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”.  

2. Порядком призначення і виплати одноразової грошової допомоги в 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 р. №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”; 

                                                
37 Аудит робочих процесів надання гарантій та послуг ветеранам війни [Електронний ресурс], Режим 

доступу   https://drive.google.com/file/d/12CGvJRrWQPKsBYI8GHJOEJBsclQg16r-/view 
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- КПКВК 1003020 “Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії 

України”. 

3. Порядком та умовами виплати одноразової грошової допомоги в 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 в разі загибелі (смерті), 

травми або поранення, захворювання чи інвалідності осіб рядового та начальницького складу 

служби цивільного захисту, затвердженим 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 їхніх сімей 

у розмірі 750 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб на 1 січня 

календарного року, у якому загинули (померли) особи, рівними частинами. Допомога в разі 

втрати працездатності призначається при встановленні часткової втрати працездатності та 

становить від 50-кратного прожиткового мінімуму, передбаченого законом для працездатних 

осіб на 1 січня календарного року. У залежності від групи інвалідності та причини її виникнення 

грошова допомога може призначатися від 70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого 

законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, до 400-кратного. 

Проте в разі смерті особи через захворювання, травми, контузії чи каліцтва, яких вона 

зазнала під час проходження (виконання обов’язків) військової служби, члени її сім’ї до 10 

жовтня 2018 року не отримували одноразової грошової допомоги з боку держави, якщо смерть 

настала після звільнення зі служби не в статусі військовослужбовця. 10 жовтня 2018 року 

набрав чинності законопроєкт, який надав право сім’ї отримувати одноразову грошову 

допомогу, якщо смерть колишнього військового настала протягом року після звільнення зі 

служби.  

 

 

Фінансування громадських організацій ветеранів 

14 лютого 2018 року Уряд прийняв рішення про новий механізм використання коштів для 

надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів – на конкурсній основі. 

Якщо раніше фінансувалася статутна діяльність об’єднань ветеранів, то ця постанова створює 

новий механізм конкурсного відбору проєктів у підтримку ініціатив громадських організацій 

http://www.legal100.org.ua/


 

                                                               

 

  www.legal100.org.ua      41 

через подання відповідних пропозицій, щоб фінансувати їхню практичну діяльність у рамках 

чинного законодавства.38  

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову 

підтримку громадських об’єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і 

військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. №156. Порядок проведення 

конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. №1049. 

Бюджетні кошти, надані громадським об’єднанням, спрямовуються на реалізацію програм 

(проєктів, заходів) і 20% на адміністративні витрати та матеріально-технічне забезпечення 

громадських об’єднань для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів). 

Загальнодержавний конкурс з визначення кращих проєктів проводить і адмініструє 

Державна служба в справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, 

затверджує результати Міністерство соціальної політики. Одержувачами бюджетних коштів у 

загальнодержавному конкурсі можуть бути лише всеукраїнські громадські об’єднання 

ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій. Місцеві 

конкурси (у містах, районах, областях) проводять та адмініструють територіальні управління 

соціального захисту населення. Порядок проведення конкурсу на місцевому рівні 

встановлюється місцевими органами шляхом прийняття відповідних програм. При підготовці 

рішень про проведення конкурсу органам місцевого самоврядування рекомендовано 

застосовувати Порядок використання коштів, затверджений постановою КМУ №156, та 

проводити конкурс відповідно до постанови КМУ №1049. 

 

Більш детально про виконання бюджетних програм із питань соціального захисту 

учасників російсько-української війни можна дізнатись у Додатку 2; про виконання Плану 

заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та  соціальної адаптації 

учасників антитерористичної операції  – у  Додатку 5. 

 

 

                                                
38 Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 156 “Деякі питання надання фінансової 

підтримки громадським об’єднанням ветеранів”, [Електронний ресурс], Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-2018-%D0%BF  
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2.3. Забезпечення потреб ветеранів на місцевому рівні 

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 в різноманітних сферах суспільного життя, включаючи соціальний захист 

різних груп населення, у тому числі ветеранів. Таким чином, первинною ланкою забезпечення 

добробуту учасників російсько-української війни стають місцеві органи влади. Фокус уваги та 

відповідальності за втілення соціальної політики в країні поступово зміщується на області, 

райони, міста, селища, села та об’єднані громади. 

Оскільки децентралізація влади й 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 та 

ефективність, зміст та якість соціальних послуг, які надаються ветеранам, суттєво 

відрізняються в кожному регіоні України.  

Вирішення проблем реадаптації ветеранів 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:вже більшість 

областей мають цільові програми, спрямовані на соціальний захист ветеранів. У деяких 

областях також наявні районні цільові програми, які подекуди дублюють обласні. 

Державна підтримка надається виключно особам, на яких поширюється відповідний 

статус згідно із Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. 

Таким чином, без належного захисту залишаються добровольці (крім тих, які визнані особами 

з інвалідністю внаслідок війни) тих добровольчих формувань, які не ввійшли 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 із Львівської області та 15 

– з Тернопільської. Рішення про офіційне визнання добровольців було також прийнято в 

Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Чернівецькій та Рівненській областях.  

Надання матеріальної допомоги  
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Матеріальна допомога є найпоширенішим видом соціальної підтримки, яка надається 

практично в усіх регіонах держави. Втім, розмір, підстави та види такої допомоги суттєво 

різняться. Найбільше видів матеріальної допомоги передбачено в Дніпропетровській області – 

14. 

Поліпшення житлових умов  

На сьогодні за рахунок коштів державного бюджету надається компенсація на придбання 

власного житла деяким категоріям учасників російсько-української війни, членам сімей 

загиблих таких осіб, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників бойових дій на 

території  інших держав та членам сімей загиблих таких осіб.  Таким чином, тягар забезпечення 

житлом інших категорій ветеранів війни (згідно із Законом 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 осіб пільгових категорій, непокриті державним 

фінансуванням. У тих регіонах, де особи з інвалідністю внаслідок війни 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). Прогресивні результати із забезпечення житлом 

показують обласні програми “Власний дім” та програми з надання кредитів ветеранам за 

рахунок місцевих бюджетів. 

Детальніше про вирішення житлових проблем ветеранів – у Додатках 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 

 

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. Найбільшу кількість ділянок 

ветеранам було виділено в Полтавській області. Проблему складності оформлення земельних 

ділянок вирішено в 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.  

 Цікавий підхід практикується у Львові. Через брак земельних ділянок міська влада 

вирішила запровадити матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у 
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розмірі 100 тис. грн, що надається особам, які перебувають у черзі на отримання земельної 

ділянки і не отримували житла в місті Львів. 

 

Пільги на проїзд  

Пільги на проїзд у більшості регіонів України вирішуються шляхом підписання угод та 

меморандумів між місцевою владою та перевізниками. Також деякі міста забезпечують право 

на проїзд для членів сімей загиблих, хоча цього не вимагає Закон України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”.  

 

Професійна реадаптація і освіта  

В Україні відсутній комплексний підхід до професійної реадаптації учасників російсько-

української війни. Це пов’язано з відсутністю визначення поняття на законодавчому рівні та з 

браком розуміння змісту професійної реадаптації в більшості органів місцевого 

самоврядування. Кошти, які виділяються в державному бюджеті на професійну реадаптацію 

згідно Постанови КМУ від 31 березня 2015 р. №179, переважно використовуються на 

професійне навчання за професією “водій автотранспортних засобів категорії “В” та “С”. На 

місцевому рівні переважно проводяться такі заходи як семінари та 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 ветеранів. 

 

 

2.4. Аналіз відповідності пільг та гарантій  потребам ветеранів  

 

На замовлення ОБСЄ міжнародною компанією GfK було проведено соціологічне  

дослідження щодо системи соціального захисту учасників бойових дій та членів родин загиблих 

у російсько-українській війні. Згідно з опитуванням, про кожну категорію пільг та послуг, що 

надаються державою, відомо більшості ветеранів. Єдиним винятком є пільги зі сплати податків, 

зборів, мита та інших платежів до бюджету, про які знають лише 41%.39 Також відносно 

невисоким є знання про пільгу на встановлення стаціонарних телефонів та пільгу -50% від 
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затверджених тарифів за користування стаціонарним телефоном – про них знають 56%. 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% опитаних 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 ветеранів змушені економити на харчуванні та/або 

одязі. 40 

Найзатребуванішими пільгами є: 

- безкоштовний проїзд у міському транспорті та міжміських автобусних перевезеннях 

(96% вказали на затребуваність пільги, 76% отримувачів зазначили задоволеність 

пільгою); 

- першочергове відведення земельної ділянки (96% вказали затребуваність пільги, 45% 

отримувачів зазначили задоволеність пільгою); 

- пільги на квартплату, комунальні послуги, опалення будинку без центрального опалення 

(93% вказали затребуваність пільги, 82% отримувачів зазначили задоволеність пільгою); 

- пільги на проїзд міжміським залізничним, водним, повітряним та автотранспортом (88% 

вказали затребуваність пільги, 86% отримувачів зазначили задоволеність пільгою). 

Загалом більшість отримувачів всіх послуг та пільг задоволені  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 у 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): 
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- забезпечення автомобілем для осіб з інвалідністю внаслідок війни: з 27 опитаних, 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 осіб з інвалідністю внаслідок війни: 40% охочих не змогли 

скористатись цією послугою переважно через незнання, де її можна отримати, або 

відмову в 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 однаково не нададуть препарати безкоштовно); 

- санаторно-курортне лікування: 39% охочих не скористалися 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 скористалися 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 
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респонденти зазначали про труднощі з отриманням iнформацiї щодо дiлянки в мiсцевiй 

радi, забюрократизований та довгий процес оформлення, труднощі з реєстрацією 

ділянки. 

Серед причин звернень до Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – 

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 ветеранам вирішити цю проблему. 

Окрім проблем матеріального забезпечення серед ветеранів гостро стоїть проблема 

безробіття – 19% опитаних шукають роботу. При цьому охоплення ветеранів послугами центрів 

зайнятості є високим – 83% безробітних ветеранів звернулися до центрів зайнятості, 75% стоять 

на обліку у центрах зайнятості.41 

 

Поширення інформації про послуги та пільги  

Як зазначалось вище, рівень обізнаності про наявні послуги та пільги для ветеранів є 

досить високим, але є послуги та пільги, про які знають близько половини респондентів або й 

менше. Також серед причин не отримання деяких послуг та пільг зазначалася необізнаність 

щодо того, де і як їх можна отримати. У зв'язку з цим працівники ЦСССДМ висловлювали 

пропозиції про необхідність створення системи “єдиного вікна” для ветеранів та про 

забезпечення єдиної інформаційної бази звернень (зокрема й онлайн-звернень) для комплексної 

координації системи пільг і послуг та інформування про неї. В одній із рекомендацій 

працівників ЦСССДМ зазначається пропозиція розробити інформаційний буклет із чітким 

описом всіх пільг і послуг та процесу їхнього отримання. Цей буклет слід поширювати 

насамперед в управліннях соціального захисту населення (куди, за даними опитування, 

звертались 72% ветеранів і 70% членів сімей загиблих), а також в органах місцевої влади, 

ЦСССДМ, профільних громадських організаціях тощо. Доцільним є також поширення буклета 

у військових частинах. 

 

Додаткові потреби 
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Як зазначалось вище, серед усіх послуг та пільг найзатребуванішими для ветеранів є ті, 

що пов’язані з матеріальним забезпеченням. На запитання про те, яких послуг та пільг їм бракує 

найбільше, більшість 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 за 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 розроблення програм пільгового кредитування ветеранів-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 ветеранів до мирного життя. Слід зазначити, що 

працівники ЦСССДМ часто зазначали необхідність проведення навчання персоналу відповідно 

особливостей надання психологічної допомоги ветеранам. 

Прикметно, що серед самих ветеранів послуга психологічної реабілітації 

характеризується відносно низькою затребуваністю (43% вказали відповідну потребу, тоді як 

затребуваність більшості інших послуг та пільг є значно вищою). Ветерани 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 й навіщо потрібна психологічна допомога та активні пропозиції 

відповідних послуг.42 

Потреба ветеранів –  у доступності допомоги, у розумінні можливостей щодо отримання 

пільг та гарантій, у зрозумілих умовах та правилах їх отримання.  Необхідний доступ до 

інформації про послуги, можливості та варіації їх отримання і чіткі алгоритми  дій для їх 

отримання. 

Ветерани російсько-української війни – нова для вітчизняних інституцій цільова 

аудиторія, потреби якої не завжди зрозумілі державним службовцям, бракує досвідчених 

                                                
42 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 
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фахівців, що розуміються на “ветеранській” проблематиці (психологи, медики, соціальні 

працівники). 

 

 

 

 

Потреба в “єдиному вікні” 

Ветерани замість простих процедур отримання пільг та послуг натикаються на 

“багатовіконня”, складні процедури, тривале очікування відповіді або результатів, бюрократію, 

байдужість державних службовців (“ніхто нічого не знає, всі направляють з одного офісу в 

інший, скрізь черги”). Державну політику в сфері ветеранських справ на сьогодні здійснюють 

більше 30 центрів відповідальності вищого рівня (міністерств, служб, фондів тощо), які в 

частині гарантій не координують зусилля між собою. Це призводить до бюрократичної 

плутанини, перекладання відповідальності, зволікання у вирішенні проблем бійців російсько-

української війни та їхніх сімей. Є потреба в єдиному центрі “закритого циклу”. Таким центром 

має стати Міністерство в справах ветеранів.43 

 

Потреба в ефективній інформаційній системі 

Через відсутність автоматизації процесів збільшується вплив людського фактору – 

службовці на місцях приймають рішення особисто. 

Це призводить до зниження ефективності системи (ручна праця, дублювання, бюрократія, 

зайві ланки) та формує потребу у великому штаті  працівників, що надають та обліковують 

послуги пільговим групам громадян. Автоматизація та оптимізація процесів надання послуг та 

гарантій, електронний документообіг, можливості електронних звернень та відповідей 

дозволять значно скоротити організаційну структуру.  

Доступ ветерана до інформації щодо етапу опрацювання його звернення збільшить 

прозорість системи та довіру до неї. Відомості про отримані пільги та послуги, про потребу в 

послугах дозволять не тільки скоротити ресурси, а й краще реагувати на зміни в потребах. 

Сучасні підходи (контактні картки, особистий кабінет, підтримка кол-центру) створять більш 

зручний і легкий механізм отримання послуг та пільг.44 

                                                
43 Аудит робочих процесів надання гарантій та послуг ветеранам війни, Електронний ресурс, Режим 

доступу, -  https://drive.google.com/file/d/12CGvJRrWQPKsBYI8GHJOEJBsclQg16r-/view  
44 Так само. 
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Детальніше з аналізом потреб ветеранів можна ознайомитись у Додатках 1 та 6. 

 

Розділ 3. Інституційна інфраструктура підтримки ветеранів 

Пропонуємо розглянути систему державних і місцевих органів влади, функціями яких є 

формування та/чи реалізація державної політики щодо ветеранів, їхню структуру, кадровий 

склад, фонд на утримання працівників та бюджетні видатки. 

* Нижче наведена структура, кількість посад та фонд заробітної плати станом на березень 2018 

року. 

** Відомчі та програмні видатки  – станом на  12 вересня 2018 року. 

 

Міністерство соціальної політики України 

   Міністерство формує та реалізує державну політику щодо соціального захисту 

ветеранів, зокрема забезпечення психологічною реабілітацією, санаторно-курортним 

лікуванням, технічними та іншими засобами реабілітації, житлом, надання освітніх послуг, 

соціальну та професійну реадаптацію, а також організацію поховання . 

Експертна група з питань ветеранів та учасників АТО. 

Всього посад – 2. 

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами без премій та доплат –                16 

600 грн. 

В Міністерстві до квітня 2018 року існувало Управління в справах ветеранів та 

учасників АТО (далі – Управління): 

Всього посад: за штатом – 15; працювало  – 10. 

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами без премій та доплат працівників 

Управління станом на березень 2018 року складав 95 070 грн. 

З квітня Управління було реорганізовано в Департамент у справах ветеранів, осіб з 

інвалідністю та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.  Департамент 

складається з таких структурних підрозділів: 

- Відділ соціального захисту ветеранів, жертв нацистських переслідувань та політичних 

репресій – 5 посад; 

- Відділ соціальної адаптації учасників АТО та військовослужбовців, звільнених у запас 

або у відставку – 6 посад; 

- Сектор соціального захисту постраждалих осіб внаслідок масових акцій громадського 

протесту під час Революції Гідності та членів їхніх сімей – 3 посади. 
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Відділ організації санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю внаслідок війни 

та ветеранів війни –6 посад . 

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами без премій та доплат –   39 800 

грн.  

Сектор військових пенсій – 2 посади. 

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами без премій та доплат –  12 300 

грн. 

  

Видатки з Державного бюджету України у 2018 році 

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та  жертвам нацистських 

переслідувань і соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги 

перед Батьківщиною,  –  

1 320 780 800 грн.45 

 

Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з 

участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися в період з 21 листопада 2013 

року по 21 лютого 2014 року та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування 

під час участі в зазначених акціях,  –  

294 020 200 грн.46 

  

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 людей з  інвалідністю внаслідок війни  –  

167 452 600 грн.47 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації 

за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 

                                                
45 Додаток 3 “Розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік” до Закону України “Про 

державний бюджет України на 2018 рік” від 07.12.2017 р. №2246-VII [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19  
46 Так само. 
47 Додаток 3 “Розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік” до Закону України “Про 

державний бюджет України на 2018 рік” від 07.12.2017 р. №2246-VII [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19  
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пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, 

для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, що настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, пов’язаних з безпосередньою участю 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,  –  

329 812 800 грн.48 

  

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 I-II групи з 

числа учасників бойових дій на території інших держав, що стали інвалідами внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у таких державах, 

визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов,  –  

200 000 000 грн.49 

  

Загальні бюджетні програми  

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 та брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і визнані інвалідами війни ІІІ групи 

відповідно до 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,  –  

25 000 000 грн.50 

 

Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів –  

                                                
48 Так само. 
49 Так само. 
50 Додаток 3 “Розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік” до Закону України “Про 

державний бюджет України на 2018 рік” від 07.12.2017 р. №2246-VII [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19  
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1 508 172 500 грн.51 

 

 

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 

зазначеній операції,  –  

41 348 200 грн (виділено у 2017 році); 

( кошти виділяються з резервного фонду бюджету 

 протягом року й не передбачаються 

в Законі України “Про Державний бюджет України”). 

 

Державна служба України в справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 

-  реалізує державну політику в сфері соціального захисту ветеранів, зокрема соціальну та 

професійну реадаптацію,  психологічну  реабілітацію,  санаторно-курортне лікування, 

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, житлом, надання освітніх послуг,  

волонтерської допомоги, організацію поховання;   

-  вносить на розгляд Міністра соціальної політики пропозиції щодо забезпечення 

формування державної політики в сфері соціального захисту ветеранів, соціальної та 

професійної реадаптації. 

 

 

Кількість працівників 

Всього  –                       115 

Центральний апарат –      73  

Територіальні органи –    42 

 

 Видатки з Державного бюджету України у 2018 році 

Всього:                                                          157 644 300 грн.52 

Керівництво та управління в сфері соціального захисту ветеранів  –  

                                                
51 Так само. 
52 Додаток 3 “Розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік” до Закону України “Про 

державний бюджет України на 2018 рік” від 07.12.2017 р. №2246-VII [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19 
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27 693 900 грн;53 

з них: 

оплата праці   –                                                                     20 573 700 грн.54 

комунальні послуги та енергоносії   –                             513 000 грн.55 

Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів, заходи з відвідування військових 

поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних  та історичних дат  –  

20 928 600 грн.56 

Заходи з психологічної реабілітації, соціальної та професійної реадаптації, забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням із застосуванням сучасних технологій  –  

109 021 800 грн.57 

 

 

 

Міністерство оборони України 

- формує та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, 

сфері оборони й військового будівництва в мирний час та особливий період; 

-  здійснює заходи, спрямовані на реалізацію соціально-економічних і правових гарантій 

військовослужбовців, членів їхніх сімей та працівників Збройних сил, осіб, звільнених у запас 

або відставку, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), зникли 

безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході 

бойових дій (війни) чи під час міжнародних операцій із підтримання миру та безпеки; 

-  організовує санаторно-курортне лікування військовослужбовців та ветеранів військової 

служби, членів їхніх сімей, ветеранів війни, працівників Збройних сил та інших категорій 

громадян, яким надано право на користування закладами охорони здоров’я Міноборони. 

Окремих структурних підрозділів у сфері ветеранів немає. 

 

 Видатки з Державного бюджету України у 2018 році 

Загальні бюджетні програми 

                                                
53 Так само. 
54 Так само. 
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Медичне лікування, реабілітація та санаторно-курортне забезпечення особового складу 

Збройних сил України, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни  –  

2 386 149 300 грн.58 

  

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних сил України  –  

857 601 100 грн.59 

 

Міністерство внутрішніх справ України 

Національна гвардія України 

Державна прикордонна служба України 

Державна міграційна служба України 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

Національна поліція України 

 Основні функції: 

-  формування та реалізація державної політики у сферах забезпечення охорони прав і 

свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної 

безпеки і порядку, а також надання поліцейських послуг; захисту державного кордону та 

охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні; цивільного 

захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їхньому 

виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної 

та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної 

діяльності; міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) 

міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством 

категорій мігрантів. 

Окремих структурних підрозділів у сфері ветеранів немає. 

 

Видатки з Державного бюджету України у 2018 році 

Загальні бюджетні програми 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України  

–  

                                                
58  Додаток 3 “Розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік” до Закону України “Про 

державний бюджет України на 2018 рік” від 07.12.2017 р. №2246-VII [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19 
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200 000 000 грн.60 

Стаціонарне лікування військовослужбовців Національної гвардії України у власних 

медичних закладах  –  

82 863 800 грн.61 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної 

служби України –  

200 000 000 грн.62 

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій   –       

90 000 000 грн.63 

 

 

 

 

 

 

Міністерство охорони здоров'я України 

Основні функції: 

     -  формування та реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я, захисту населення 

від інфекційних хвороб, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним 

захворюванням, у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), створення, виробництва, 

контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і 

медичних виробів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і 

прекурсорів, протидії їхньому незаконному обігу, а також забезпечення формування державної 

політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення; 

- 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; 

                                                
60   Додаток 3 “Розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік” до Закону України “Про 

державний бюджет України на 2018 рік” від 07.12.2017 р. №2246-VII [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19 
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-     забезпечення безоплатного користування закладами охорони здоров'я; 

-  забезпечення щорічного медичного обстеження і диспансеризації із залученням 

необхідних спеціалістів; 

-   забезпечення першочергового обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, 

аптеках та першочергової госпіталізації. 

Окремих структурних підрозділів у сфері ветеранів немає. 

 

Видатки з Державного бюджету України у 2018 році 

Загальні бюджетні програми 

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам   –   

57 366 717 000 грн.64 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування окремих захворювань  –     

1 000 000 000 грн.65 

 

Міністерство освіти і науки України 

Основні функції: 

       - формування та реалізація державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, у сфері здійснення 

державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та 

організацій, які надають послуги у сфері освіти; 

- забезпечення права на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та 

переважне право ветеранів на вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси 

для одержання відповідних професій, у тому числі їхніх дітей та дітей (віком до 23 років) 

загиблих ; 

-  забезпечення повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів; 

-  забезпечення права на отримання пільгових довгострокових кредитів для здобуття 

освіти; 

                                                
64 Додаток 3 “Розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік” до Закону України “Про 
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- забезпечення соціальної стипендії, безоплатних підручників, безоплатного доступу до 

мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах, 

безоплатного проживання в гуртожитку; 

Окремих структурних підрозділів у сфері ветеранів немає. 

 

 

 

 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України 

  формує та реалізує державну політику з питань Автономної Республіки Крим і міста 

Севастополя та окремих територій Донецької та Луганської областей, де органи державної 

влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. 

Окремих структурних підрозділів у сфері ветеранів немає. 

 

                               Видатки з Державного бюджету України у 2018 році 

Загальні бюджетні програми 

Заходи щодо захисту й забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої 

свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської 

Федерації на окремих територіях  Донецької та Луганської областей, де органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій  території  України, а 

також підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей   –  

96  714 400 грн.66 

Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб та 

поверненням комбатантів   –  

59 401 800 грн.67 

 

Міністерство фінансів України 
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  формує та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, політики у сфері 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного внутрішнього фінансового 

контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, єдиної державної податкової, 

митної політики. 

Окремих структурних підрозділів у сфері ветеранів немає. 

 

Видатки з Державного бюджету України у 2018 році 

Загальні бюджетні програми 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання 

і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 

управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот   –  

70 992 648 200 грн.68 

 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для надання пільг і житлових 

субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива й скрапленого 

газу  –  

2 715 432 400 грн.69 

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 

  здійснює розвідувальну діяльність у воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, 

воєнно-економічній, інформаційній, екологічній сферах. 

Окремих структурних підрозділів у сфері ветеранів немає. 

 

Видатки з Державного бюджету України у 2018 році 

Загальні бюджетні програми 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки 

Міністерства оборони України  –  

100 044 000 грн.70 
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Служба безпеки України – 

  державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну 

безпеку України. 

Окремих структурних підрозділів у сфері ветеранів немає. 

 

Видатки з Державного бюджету України у 2018 році 

Загальні бюджетні програми 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України   –  

120 100 000 грн.71 

 

Служба зовнішньої розвідки України 

  здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, 

науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах. 

Окремих структурних підрозділів у сфері ветеранів немає. 

 

Видатки з Державного бюджету України у 2018 році 

Загальні бюджетні програми 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки 

України   –  

70 000 000 грн.72 

 

 

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України 

  формує та реалізує державну політику у сферах організації спеціального зв’язку, захисту 

інформації, телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України. 

Окремих структурних підрозділів у сфері ветеранів немає. 

 

Видатки з Державного бюджету України у 2018 році 

Загальні бюджетні програми 

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України   –  
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1 000 000 грн.73 

 

Державна кримінально-виконавча служба України 

  здійснює державну політику у сфері виконання кримінальних покарань. 

 

Видатки з Державного бюджету України у 2018 році 

Загальні бюджетні програми 

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної 

кримінально-виконавчої служби України  –  

10 000 000 грн.74 

 

Державна служба зайнятості 

  реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.  

Послуги, що надають ветеранам центри зайнятості: 

-  професійна орієнтація; 

-  первинна професійна підготовка; 

-  перепідготовка; 

-  підвищення кваліфікації; 

-  працевлаштування. 

Окремих структурних підрозділів у сфері ветеранів немає. 

  

Система безкоштовної (вторинної) правової допомоги 

Безоплатна правова допомога – правова допомога, яка гарантується державою та повністю 

або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших 

джерел.  

Система надання безоплатної правової допомоги в Україні – це мережа з 551 точки 

доступу до правових послуг: 23 регіональних, 96 місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та 432 бюро правової допомоги у всіх регіонах України, а також 

Координаційний центр з надання правової допомоги. 
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Безоплатна вторинна правова допомога – це такі види правових послуг, як захист, 

здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах, інших 

державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення 

документів процесуального характеру. 

Відповідно до статті 14 Закону України “Про безоплатну правову допомогу” право на 

безоплатну вторинну правову допомогу мають ветерани війни та особи, на яких поширюється 

дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи, які 

мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать 

до числа жертв нацистських переслідувань.75  

На замовлення ОБСЄ міжнародною компанією GfK було проведено соціологічне  

дослідження щодо системи соціального захисту учасників бойових дій та членів родин загиблих 

у російсько-українській війні. Згідно з опитуванням, серед учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни 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 у російсько-українській війні таких, хто нікуди не 

зверталися, значно менше – близько третини (38%), при цьому 16% взагалі не знають про 

відповідне право.76 

                                                
75 Закон України від 2 червня 2011 р. № 3460-VI “Про безоплатну правову допомогу” [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17  
76 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/open?id=1Upa4reZ77sULPE5_MUxLs4Lkkr-bFImtUbVV5MgTLOY  
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Громадська організація “Юридична Сотня” співпрацює із системою БВПД. У випадках, 

коли на “гарячу лінію” Юридичної сотні є звернення з міст/областей, де немає юристів-

волонтерів, оператори надають контакт місцевого центру БВПД. Регулярно “гаряча лінія” 

отримує зворотній зв'язок від ветеранів із приводу ефективності надання правової допомоги. 

Отже, за останні півроку на БВПД було перенаправлено 59 звернень. Із них, згідно з 

опитуванням, допомогли у вирішенні їхньої проблеми 7 особам, звернулись/очікують/скарг не 

мають – 6, не допомогли – 10, не змогли зв'язатись або відмовились від анкетування – 22, не 

звертались до центру БВПД за рекомендацією операторів – 14.  

Причиною таких результатів перенаправлених звернень може бути рівень низької довіри 

людей до державних органів і більшої довіри громадським організаціям, волонтерам. Крім того, 

працівники центрів БВПД мають загальну спеціалізацію. У БВПД відсутній розподіл за 

сферами роботи, зокрема не виділяється окремий напрямок правової допомоги ветеранам, 

військовослужбовцям та їхнім родинам. 

 

Органи місцевого самоврядування 

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 в різноманітних сферах суспільного життя, включаючи соціальний захист 

різних груп населення, у тому числі ветеранів та їхніх сімей. 
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Отже, громади та місцеві виконавчі органи мають право створювати власні органи на 

виконання тих чи інших функцій, у тому числі для додаткової підтримки ветеранів. Прикладом 

є новоутворене Управління з питань учасників АТО при Дніпропетровській державній обласній 

адміністрації.  

Однак зведена інформація про такі органи в усіх областях, містах, районах, ОТГ та селах 

відсутня. Водночас рівень, ефективність, зміст та якість соціальних послуг, які надаються 

ветеранам та їхнім сім’ям, суттєво відрізняються в кожному регіоні України. 

 

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) 

 Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) — установи з надання різноманітних 

адміністративних послуг за принципом “єдиного вікна” та “прозорого офісу”. Створюються при 

місцевих радах із метою комфортності та протидії корупції в наданні послуг фізичним та 

юридичним особам. 

ЦНАПи почали створюватися у 2013 році на виконання Закону України “Про 

адміністративні послуги”.77 

Крім передбаченого переліку адміністративних послуг, які мають надаватися в ЦНАПі 

згідно Закону України “Про адміністративні послуги”, місцеві органи влади можуть приймати 

рішення про надання будь-яких інших послуг на виконання місцевих програм тощо.  

Отже, ветерани є безпосередньою цільовою аудиторією ЦНАПів. Для прикладу, у  Львові 

був створений окремий Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, який діє з 

травня 2016 року та надає інформаційні, соціальні, психологічні та юридичні послуги бійцям та 

їхнім сім’ям, допомагає в працевлаштуванні, скеровує на оздоровлення, організовує освітні, 

культурні та розважальні заходи й проєкти. Також центр приймає документи на міські програми 

соціального захисту бійців російсько-української війни та членів їхніх сімей, що є гарним 

прикладом для інших регіонів  адміністрування потреб ветеранів і надання їм додаткової 

підтримки зі сторони місцевої влади.  

 

4. Рекомендації щодо утворення Міністерства в справах ветеранів в Україні 

 

                                                
77 Закон України від 6 вересня 2012 р. № 5203-VI “Про адміністративні послуги” [Електронний ресурс], 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17  
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Відповідно до статті 116 Конституції України питання утворення, реорганізації та 

ліквідації міністерства та інших центральних органів виконавчої влади відноситься до 

компетенції Кабінету Міністрів України. 

Організацію, повноваження та порядок діяльності центральних органів виконавчої влади 

України визначено Законом України «Про центральні органи виконавчої влади».  

Так, питання утворення центральних органів виконавчої влади врегульовано статтею 5 

цього Закону, якою зокрема визначено, що: 

1. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються, 

реорганізуються та ліквідуються Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра 

України.  

2. Члени Кабінету Міністрів України можуть вносити Прем'єр-міністрові України 

пропозиції щодо утворення, реорганізації або ліквідації міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади.  

3. Утворення, реорганізація та ліквідація міністерства, іншого центрального органу 

виконавчої влади здійснюються з урахуванням завдань Кабінету Міністрів України, а також з 

урахуванням необхідності забезпечення здійснення повноважень органів виконавчої влади та 

недопущення дублювання повноважень.  

4. Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади утворюється шляхом 

утворення нового органу влади або в результаті реорганізації (злиття, поділу, перетворення) 

одного чи кількох центральних органів виконавчої влади.  

5. Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади припиняється шляхом 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.  

6. Державна реєстрація міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади як 

юридичної особи здійснюється в триденний строк з дня набрання чинності постанови Верховної 

Ради України про призначення міністра, акту Кабінету Міністрів України про призначення 

керівника іншого центрального органу виконавчої влади.  

Здійснення заходів щодо державної реєстрації міністерства, іншого центрального органу 

виконавчої влади як юридичної особи покладається на міністра, керівника іншого центрального 

органу виконавчої влади.  

7. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, щодо яких набрав чинності 

акт Кабінету Міністрів України про їхнє припинення, продовжують здійснювати повноваження 

та функції у визначених сферах компетенції до завершення здійснення заходів з утворення 

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до якого переходять повноваження 

http://www.legal100.org.ua/


 

                                                               

 

  www.legal100.org.ua      66 

та функції міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, що припиняється, та 

можливості забезпечення здійснення ним цих функцій і повноважень, про що видається 

відповідний акт Кабінету Міністрів України.  

8. Актом Кабінету Міністрів України про ліквідацію міністерства, іншого центрального 

органу виконавчої влади визначається орган виконавчої влади, якому передаються 

повноваження та функції міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, що 

ліквідується.  

9. Порядок здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією чи ліквідацією 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, визначається Кабінетом Міністрів 

України. 

Статтею 25 Закону визначено, що фінансове й матеріально-технічне забезпечення 

діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади здійснюються за рахунок 

коштів Державного бюджету України, крім випадків, визначених законом. 

 

Утворення Міністерства 

Виходячи з норм Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», а також 

враховуючи положення Постанови Верховної Ради України від 27.02.2018 №2294 – VIII «Про 

звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення 

Міністерства України  справах ветеранів – центрального органу виконавчої влади для 

забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту 

ветеранів війни», Міністерство може бути утворене шляхом реорганізації або шляхом ліквідації 

Державної служби України в справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.  

З метою утворення ефективної та дієвої структури – Міністерства в справах ветеранів 

України пропонується ліквідація Державної служби України в справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції. 

 Основною причиною такого рішення є кадрове питання. Рекомендується забезпечити 

набір кваліфікованих кадрів до Мінветеранів шляхом проходження повноцінних конкурсів на 

посади державної служби. Питання кадрового складу Мінветранів має неабияке значення для 

забезпечення ефективного формування та реалізації державної політики щодо ветеранів та їхніх 

сімей.  

Порядок здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.10.2011 №1074. 
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У разі створення Міністерства шляхом утворення нового органу виконавчої влади, 

початок його діяльності можливий лише після внесення змін до закону про Державний 

бюджет України, яким буде затверджено бюджетні призначення для нового органу. 

Частина бюджетних призначень, передбачених Мінсоцполітики, може бути передана 

новоутвореному Міністерству. Обсяг цих видатків залежить від обсягу повноважень, які 

рішенням Уряду будуть передані Мінветеранів. 

Відповідно до Порядку здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або 

ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2011 №1074, забезпечення здійснення 

заходів, пов’язаних із провадженням діяльності утвореним органом виконавчої влади, 

покладається на його керівника. 

Керівник утвореного органу виконавчої влади забезпечує здійснення заходів, пов'язаних 

з: 

1) державною реєстрацією такого органу; 

2) підготовкою: 

- проекту положення про зазначений орган; 

-пропозицій щодо встановлення граничної чисельності працівників такого органу; 

3) затвердженням відповідно до закону структури та штатного розпису апарату даного 

органу та кошторису; 

4) вирішенням інших питань відповідно до законодавства. 

Законом України «Про Кабінет Міністрів України» питання встановлення 

граничної чисельності працівників центральних органів виконавчої влади віднесено до 

компетенції Кабінету Міністрів України.78 

 

 

Цільові аудиторії Мінветеранів 

За концепцією Міністерство у справах ветеранів має бути єдиним центральним органом 

виконавчої влади, який буде формувати та реалізувати державну підтримку виключно щодо 

осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях або все життя присвятили безпеці  країни 

та її боєздатності на випадок бойових дій або війни. В умовах війни на сході України вже п’ятий 

                                                
78 Таймлайн детальний та розширений щодо процедури утворення та запуску роботи Мінветеранів - 
[Електронний ресурс] - https://drive.google.com/open?id=1k14mvcwNwV9_Zf__ghohiRBNGcgj1QdQ 
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рік поспіль постає питання щодо комплексного та єдиного підходу до державної підтримки 

ветеранів та їхніх сімей. 

Категорії, якими буде опікуватись Мінветеранів: 

1) категорії ветеранів війни:  

- учасники бойових дій; 

- особи з інвалідністю внаслідок війни; 

- постраждалі під час Революції Гідності; 

- учасники війни; 

- члени сімей загиблих (померлих), зниклих безвісті ветеранів війни; 

2) ветерани військової служби: 

- ветерани військової служби;  

- ветерани   органів   внутрішніх   справ,   Національної  поліції, податкової   міліції,   

ветерани  державної  пожежної охорони;  

-  ветерани   Державної   кримінально-виконавчої   служби України;  

-  ветерани служби цивільного захисту;  

- ветерани Державної служби спеціального   зв'язку  та  захисту  інформації  України; 

3) борці за незалежність України у XX столітті. 

 

Категорії, які залишаються у сфері опіки Мінсоцполітики: діти війни, ветерани праці, жертви 

нацистських переслідувань, жертви політичних репресій. 

 

Структура і штатний розпис Міністерства 

 Оскільки гранична чисельність працівників центрального органу виконавчої влади 

встановлюється Кабінетом Міністрів України, виходячи з обсягу функцій і повноважень, 

покладених на орган влади, вона є одним із ключових показників для розрахунку обсягу 

видатків на утримання органів влади. 

 Гранична чисельність працівників апарату та територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади встановлена Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 

№85. 

 Враховуючи необхідність економного та раціонального використання бюджетних 

коштів, структура органу влади має бути оптимальною для забезпечення виконання органом 

покладених на нього повноважень та відповідати певним вимогам і критеріям.  
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 Відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» питання 

затвердження структури апарату міністерства та його територіальних органів відноситься до 

компетенції Міністра. 

Перелік структурних підрозділів, які можуть утворюватися в складі апарату міністерств 

та інших центральних органів виконавчої влади (їхніх територіальних органів), а також критерії 

їхнього формування, встановлено Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 №179 

«Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їхніх 

територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій». 

 Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 №474 затверджено 

Стратегію реформування державного управління України на 2016 - 2020 роки. 

 На сьогодні в окремих міністерствах та центральних органах виконавчої влади в рамках 

реалізації заходів Стратегії утворюються нові структурні підрозділи (Директорати), до роботи 

в яких мають бути залучені на конкурсних засадах висококваліфіковані працівники (фахівці з 

питань реформ). 

 Перелік центральних органів виконавчої влади затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 18.08.2017 №647. 

 Враховуючи, що Міністерство в справах ветеранів України не створено, а також 

зважаючи на низку специфічних моментів, пов’язаних з утворенням та фінансуванням 

директоратів у структурі міністерств, пропонується розглянути дві структури апарату 

Мінветеранів: 

- структура  апарату Мінветеранів без директоратів (див. файл “СТРУКТУРА-

АПАРАТУ”); 

- структура апарату Мінветеранів  з директоратами (див. файл “СТРУКТУРА-

АПАРАТУ”). 

Запропоновані моделі структури побудовані на мінімально необхідній кількості 

напрямів діяльності для забезпечення життєдіяльності Міністерства, структурні підрозділи 

визначені з мінімально необхідним статусом для виконання покладених на них повноважень. 

ДОВІДКОВО: гранична чисельність працівників Державної служби України в справах 

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції становить 115 одиниць. Таким 

чином, при створенні Міністерства чисельність працівників рішенням Уряду має бути 

збільшена в залежності від обраної структури майбутнього Мінветеранів.  

 

1. Структура апарату Мінветеранів з директоратами 
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Рекомендована гранична чисельність працівників апарату Міністерства з директоратами 

має становити  237 одиниць (див. Схема 1). 

  

 

Директорат стратегічного планування, координації політик та євроінтеграції  – 16 

одиниць. 

- Експертна група з питань стратегічного та бюджетного планування, координації політик 

та інституційного розвитку  – 5 одиниць. 

- Експертна група з питань євроінтеграції, координації донорської допомоги та 

міжнародного співробітництва  – 5 одиниць. 

- Експертна група з питань взаємодії з органами державної влади  – 5 одиниць.  

Директорат соціального забезпечення та підтримки ветеранів  – 13 одиниць. 

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

ветеранів  – 6 одиниць. 

- Експертна група з питань соціальної підтримки, призначення статусів та виплат, 

реалізації права ветеранів на житло  – 6 одиниць. 
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Директорат медичного забезпечення, реабілітації та психічного здоров’я ветеранів  – 18 

одиниць. 

- Експертна група з питань медичного забезпечення ветеранів  – 5 одиниць. 

- Експертна група з питань реабілітації ветеранів  –  6 одиниць.  

- Експертна група з питань забезпечення психічного здоров’я ветеранів та їхніх сімей  – 6 

одиниць. 

Директорат вшанування пам’яті та співробітництва з недержавним сектором  – 15 

одиниць. 

- Експертна група з питань співробітництва з недержавним сектором  – 7 одиниць. 

- Експертна група з питань вшанування пам'яті захисників України та формування 

позитивного образу ветерана  – 7 одиниць. 

Департамент реалізації політик  – 27 одиниць. 

- Відділ соціально-професійної адаптації ветеранів  – 5 одиниць. 

- Відділ реалізації права ветеранів на житло  –3 одиниці. 

- Відділ медичного забезпечення ветеранів  – 4 одиниці.  

- Відділ реабілітації та забезпечення психічного здоров'я ветеранів та їх сімей  – 7 

одиниць. 

- Відділ вшанування пам’яті та співробітництва з недержавним сектором  – 7 одиниць. 

Управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції – 5 одиниць. 

- Відділ міжнародних договорів – 2 одиниці. 

- Відділ міжнародних зв’язків та протоколу – 3 одиниці. 

Секретаріат 

Фінансово-економічний департамент – 21 одиниця. 

- Відділ організації бюджетного процесу та планування видатків – 5 одиниць. 

- Відділ фінансування соціальних програм – 5 одиниць. 

- Відділ фінансування та економічного аналізу діяльності підвідомчих установ та 

підприємств – 5 одиниць. 

- Відділ фінансування санаторно-курортного лікування – 5 одиниць. 

Управління бухгалтерського забезпечення – 13 одиниць. 

- Відділ бухгалтерського обліку та звітності – 7 одиниць. 

- Відділ оплати праці – 5 одиниць. 

Юридичне управління – 11 одиниць. 

- Відділ правової експертизи та застосування законодавства – 5 одиниць. 
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- Відділ організації роботи щодо представництва в судових та інших органах державної 

влади – 5 одиниць. 

Управління організаційного забезпечення та моніторингу – 24 одиниці. 

- Відділ документального забезпечення – 5 одиниць. 

- Відділ звернень та організації прийому громадян – 5 одиниць. 

- Відділ інформаційно-довідкового забезпечення (call-центр)  - 7 одиниць. 

- Сектор взаємодії з органами державної влади – 3 одиниці. 

- Сектор контролю виконання документів – 3 одиниці. 

Управління по роботі з персоналом – 13 одиниць. 

- Відділ управління персоналом апарату Міністерства та організації добору персоналу – 5 

одиниць. 

- Відділ підвищення кваліфікації та нагородження – 4 одиниці. 

- Сектор по роботі з підвідомчими установами та організаціями – 3 одиниці. 

Управління інформаційних технологій - 11 одиниць. 

- Відділ інформаційної безпеки та захисту інформації – 5 одиниць. 

- Відділ ІТ забезпечення та ведення реєстрів – 5 одиниць. 

Управління адміністративно-господарського забезпечення – 11 одиниць. 

- Відділ управління майном та охорони праці – 5 одиниць. 

- Відділ організації державних закупівель – 5 одиниць. 

 

2. Структура апарату Мінветеранів без директоратів 

Рекомендована гранична чисельність працівників апарату Міністерства має становити – 221 

одиницю (див. Схема 2).  

 

Схема 1. Структура Мінветеранів без директоратів  
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Департамент соціального забезпечення та підтримки ветеранів – 21 одиниця. 

- Відділ соціально-професійної адаптації та пенсійного забезпечення ветеранів – 8 

одиниць. 

- Відділ з питань соціальної підтримки, призначення статусів та виплат  – 6 одиниць. 

- Відділ реалізації права на житло – 6 одиниць. 

Департамент вшанування пам’яті та співпраці з недержавним сектором – 22 одиниці. 

- Відділ співробітництва з недержавним сектором – 10 одиниць. 

- Відділ з питань вшанування пам’яті Захисників України  та формування позитивного 

образу ветерана – 11 одиниць. 
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Департамент медичного забезпечення та психічного здоров’я ветеранів  – 29 одиниць. 

- Відділ з питань медичного забезпечення ветеранів – 9 одиниць. 

- Відділ з питань реабілітації ветеранів  – 10 одиниць. 

- Відділ з питань забезпечення психічного здоров’я ветеранів та їхніх сімей  – 9 

одиниць. 

Управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції – 14 одиниць. 

- Відділ міжнародного співробітництва та євроінтеграції – 5 одиниць. 

- Відділ міжнародних договорів – 4 одиниці. 

- Відділ міжнародних зв’язків та протоколу – 4 одиниці. 

Фінансово-економічний департамент – 21 одиниця. 

- Відділ організації бюджетного процесу та планування видатків – 5 одиниць. 

- Відділ фінансування соціальних програм – 5 одиниць. 

- Відділ фінансування та економічного аналізу діяльності підвідомчих установ та 

підприємств – 5 одиниць. 

- Відділ фінансування санаторно-курортного лікування – 5 одиниць. 

Управління бухгалтерського забезпечення – 13 одиниць. 

- Відділ бухгалтерського обліку та звітності – 7 одиниць. 

- Відділ оплати праці – 5 одиниць. 

Юридичне управління – 11 одиниць. 

- Відділ правової експертизи та застосування законодавства – 5 одиниць. 

- Відділ організації роботи щодо представництва в судових та інших органах 

державної влади – 5 одиниць. 

Управління організаційного забезпечення та моніторингу – 17 одиниць. 

- Відділ документального забезпечення – 5 одиниць. 

- Відділ звернень та організації прийому громадян – 5 одиниць. 

- Сектор взаємодії з органами державної влади – 3 одиниці. 

- Сектор контролю виконання документів – 3 одиниці. 

Управління по роботі з персоналом – 13 одиниць. 

- Відділ управління персоналом апарату Міністерства та організації добору персоналу 

– 5 одиниць. 

- Відділ підвищення кваліфікації та нагородження – 4 одиниці. 

- Сектор по роботі з підвідомчими установами та організаціями – 3 одиниці. 

Управління інформаційних технологій - 11 одиниць. 
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- Відділ інформаційної безпеки та захисту інформації – 5 одиниць. 

- Відділ ІТ забезпечення та ведення реєстрів – 5 одиниць.  

Пропонується розробка та запуск системи Е-ветеран - електронної інтегрованої 

системи надання послуг ветеранам. 79 

Управління адміністративно-господарського забезпечення – 11 одиниць. 

- Відділ управління майном та охорони праці – 5 одиниць. 

- Відділ організації державних закупівель – 5 одиниць. 

 

Напрями роботи Мінветеранів 

1) Стратегічне планування, координація політик та євроінтеграціїДиректорат 

стратегічного планування, координації політик та європейської інтеграції (далі – 

Директорат) є самостійним структурним підрозділом міністерства, що утворюється для 

виконання завдань, пов’язаних із стратегічним плануванням діяльності міністерства та 

координацією роботи із забезпечення формування державної політики у сферах 

компетенції міністерства. 

Директорат безпосередньо підпорядкований державному секретарю міністерства. 

Діяльність Директорату координується міністром. 

Структура: 

❖ 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. 

 

 

Основні завдання Директорату: 

● стратегічне та бюджетне планування, прогнозування діяльності міністерства; 

● координація та аналіз роботи інших структурних підрозділів міністерства з розроблення 

державної політики щодо ветеранів та їхніх  сімей; 

● підготовка пропозицій до планів роботи пріоритетних дій уряду; 
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● 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 в міністерстві, зокрема формування стратегії розвитку та 

реформування міністерства, посилення спроможностей міністерства щодо управління 

проєктами, 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 їхніх сімей. 

 

Структура: 

Директорат стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції (19); 

o Генеральний директор (1); 

● Екпертна група з питань стратегічного та бюджетного планування, координації політик 

та інституційного розвитку (1+6); 

● Експертна група з питань євроінтеграції, координації донорської допомоги та 

міжнародного співробітництва (1+6); 

● Експертна група з питань взаємодії з органами державної влади (1+3). 

 

*Кількість людей визначена за аналогією Директорату стратегічного планування, 

координації політики та євроінтеграції Міністерства соціальної політики України (режим 

доступу: http://www.msp.gov.ua/content/struktura-centralnogo-aparatu-ministerstva.html ), однак 

потребує коригування в залежності від функцій Департаменту. У Міністерстві юстиції 

штат 30 людей. (Експертна група з координації політик в сфері юстиції (7); Експертна група 

із стратегічного планування та інституційного розвитку органів юстиції (7); Експертна група 

зі стратегічного бюджетного планування (5); Експертна група з координації донорської 

допомоги та міжнародного співробітництва (8) 

 

2) Соціальне забезпечення та підтримка ветеранів 
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Основними завданнями Мінветеранів за напрямом соціального забезпечення та підтримки 

ветеранів є: 

● забезпечення соціальної та професійної адаптації ветеранів; 

● організація процесу видачі посвідчень ветеранам; 

● сприяння працевлаштуванню, розвитку підприємницької діяльності та освіти ветеранів; 

● призначення та проведення виплат; 

● адресне надання пільг ветеранам; 

● реалізація права ветеранів на житло; 

● пенсійне забезпечення ветеранів та військовослужбовців. 

  Виходячи з цього, Директорат соціального забезпечення та підтримки ветеранів: 

- проводить моніторинг стану дотримання вимог законодавства щодо соціального захисту 

ветеранів та їхніх сімей; 

- визначає порядок організації заходів із соціальної та професійної адаптації ветеранів; 

- здійснює організацію, координацію та методичне забезпечення проведення аналізу 

життєвих ситуацій ветеранів та їхніх сімей, визначення основних проблем, шляхів 

їхнього розв’язання, надання інформації з питань соціального захисту ветеранів, 

проведення навчання, формування та розвиток соціальних навичок, вмінь, надання 

допомоги в зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків;  

- здійснює організацію, координацію та методичне забезпечення зайнятості та дозвілля 

ветеранів, організацію заходів, спрямованих на відновлення та вдосконалення 

професійних навичок і вмінь шляхом професійного навчання, надання інформаційних, 

консультаційних та профорієнтаційних послуг, підвищення конкурентоспроможності 

ветеранів на ринку праці; 

- здійснює моніторинг та аналіз рівня зайнятості ветеранів;  

- розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції щодо зайнятості ветеранів, у 

тому числі надання додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню, підтримки 

створення та розвитку малого й середнього бізнесу та фермерських господарств,  

професійного навчання; 

- здійснює збір інформації, вивчає та аналізує потреби в забезпеченні житлом ветеранів, 

військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, для відселення їх із закритих 

та віддалених від населених пунктів військових містечок;  
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- формує пропозиції та визначає порядок реалізації права ветеранів на житло; 

- забезпечує реалізацію права ветеранів на житло в межах своєї компетенції; 

- здійснює законодавче регулювання пенсійного забезпечення військовослужбовців, 

членів сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти; 

- здійснює моніторинг та аналіз дотримання законодавства щодо призначення 

(перерахунку) і виплати пенсій ветеранам;  

- формує державну політику, призначає та здійснює виплати одноразової грошової 

допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяким категоріям осіб відповідно до 

діючого законодавства; 

- організовує виплату до 5 травня разової грошової допомоги ветеранам; 

- організовує процес та видачу посвідчень ветеранам; 

- забезпечує призначення та виплату довічних державних стипендій ветеранам. 

Структура: 

● 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. 

Департамент реалізації політик: 

● Відділ соціально-професійної адаптації ветеранів;  

● Відділ реалізації права ветеранів на житло. 

 

Для довідки: 

соціальний захист – система законодавчих, економічних, соціально-психологічних 

гарантій, яка надає працездатним громадянам рівні умови для покращення свого добробуту за 

рахунок особистого трудового вкладу в конкретних економічних умовах, а непрацездатним та 

соціально вразливим верствам населення – перевагу в користуванні суспільними фондами 

споживання, пряму матеріальну підтримку, зниження податків; 

соціальне забезпечення – система заходів, направлених на поліпшення умов життя тих 

груп населення, що з різних причин перебувають у гіршому становищі, ніж переважна 

більшість суспільства. Соціальне забезпечення включає пенсії і різного роду допомоги (у зв'язку 
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з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю й пологами, по догляду за дитиною до 3 років, на 

поховання та ін.); 

соціальна допомога – це система соціальних заходів у вигляді сприяння, підтримки й 

послуг, що надаються окремим особам чи групам населення соціальною службою для подолання 

або пом'якшення життєвих труднощів, підтримки їхнього соціального статусу, повноцінної 

життєдіяльності та адаптації в суспільстві; 

соціальна підтримка – система заходів з надання допомоги певним категоріям громадян, 

які тимчасово опинилися у важкому економічному становищі (частково або повністю 

безробітні, молодь, що навчається, та ін.), шляхом надання їм необхідної інформації, 

фінансових коштів, кредитів та інших пільг; 

Примітка. Пенсійне забезпечення ветеранів. Планується, що Мінветеранів буде 

формувати політику щодо пенсійного забезпечення ветеранів військової служби, 

ветеранів війни та їхніх сімей, але виплата пенсій залишається за Пенсійним фондом 

України. 

Довідково:  Найбільш критичним є питання пенсій осіб з інвалідністю внаслідок війни та 

родин загиблих  (по втраті годувальника), особливо в умовах постійних втрат на фронті та 

великої кількості поранених. Пенсія цих категорій повинна бути  гідною та розміри 

достатніми для високого рівня життя. Виплати пенсій залишаються за Пенсійним фондом 

України.  

3) Медичне забезпечення,  реабілітація та психічне здоров’я ветеранів 

Місія Директорату медичного забезпечення, реабілітації та психічного здоров’я 

ветеранів: 

 

Формування  політики у сфері медичного забезпечення та реабілітації, забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням та заходами, спрямованими на збереження психічного 

здоров’я  ветеранів  та їхніх сімей, родин загиблих ветеранів у системі функціонування єдиного 

медичного простору,  формування високого рівня якості медичних, реабілітаційних послуг та 

технічного оснащення в закладах, що належать до сфери управління  Міністерства, або в 

закладах, що знаходяться в комунальній власності та спеціалізовані на наданні послуг 

ветеранам, створення і запровадження моделі фінансування, яка передбачає чіткі та прозорі 
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гарантії держави щодо обсягу безоплатної медичної і психологічної допомоги, ефективного та 

справедливого розподілу публічних коштів, забезпечення медичного обслуговування шляхом 

фінансування на основі моделі державного солідарного медичного страхування  з 

використанням для цього коштів, акумульованих у державному бюджеті.  Запровадження 

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

ветеранів. 

Метою політики директорату є забезпечення відновлення і збереження фізичного та 

психічного здоров’я ветеранів. 

Завдання:  

- здійснює законодавче забезпечення додаткових державних фінансових гарантії надання 

ветеранам медичних  послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення;  

- здійснює моніторинг та аналізує статистики захворювань ветеранів, закладів охорони 

здоров’я, які надають медичні послуги ветеранам, а також переліку лікарських засобів 

та виробів медичного призначення, що були відпущені ветеранам за рецептом; 

- організовує та планує фінансування  з метою забезпечення медичними послугами, 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення ветеранів; 

- розробляє  порядок та здійснює фінансування  вичерпного переліку медичних послуг, 

лікарських засобів та виробів медичного призначення для всіх рівнів медичної допомоги 

ветеранам на основі державного солідарного медичного страхування за рахунок коштів 

Державного бюджету України за програмою додаткових  державних  фінансових 

гарантій для ветеранів; 

- розробляє   порядок  відшкодування суб’єктам господарювання, які здійснюють 

діяльність із роздрібної торгівлі лікарськими засобами, вартості лікарських засобів, що 

були відпущені ветеранам на підставі рецепта, за рахунок коштів Державного бюджету 

України за програмою додаткових  державних  фінансових гарантій для ветеранів; 

- забезпечує інформування ветеранів щодо наявних програм з реабілітації та 

протезування, переліку  медичних та реабілітаційних послуг, засобів реабілітації, 

суб’єктів надання  медичних та реабілітаційних послуг, лікарських засобів та  виробів 

медичного призначення;  

- координує свою діяльність з  органами виконавчої влади, до функцій яких належить  

формування політики у сфері охорони здоров’я, створення стандартів медичних послуг 
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і ліцензування закладів охорони здоров’я, лікарських засобів та виробів медичного 

призначення; 

- формує порядок надання  реабілітаційних послуг ветеранам з урахуванням міжнародних 

стандартів; 

- формує вимоги в межах своєї компетенції до надавачів реабілітаційних послуг 

ветеранам, підприємств, що забезпечують технічними та іншими засобами реабілітації, 

а також надають послуги з післягарантійного ремонту таких засобів; 

- забезпечує в межах повноважень контроль за виробництвом технічних та інших засобів 

реабілітації; 

- забезпечує осіб з інвалідністю внаслідок війни послугами з високотехнічного 

протезування, у тому числі за кордоном; 

- забезпечує осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали інвалідність внаслідок 

участі в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 

Луганській областях, протезами та ортезами, для занять спортом і проведення 

спортивної реабілітації; 

- здійснює моніторинг та оцінку ефективності програм з реабілітації та протезування 

ветеранів, якості послуг та рівня задоволення їхніх потреб у  реабілітації та протезуванні; 

- здійснює збір інформації, вивчає та аналізує потреби в санаторно-курортному лікуванні 

ветеранів; 

- визначає вимоги до надавачів послуг з санаторно-курортного лікування ветеранів; 

- забезпечує проведення санаторно-курортного лікування та відшкодування проїзду 

ветеранів або компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування; 

- здійснює моніторинг та аналіз ефективності проведення санаторно-курортного 

лікування ветеранів; 

- здійснює збір інформації, вивчає та аналізує потреби в проведенні заходів, спрямованих 

на збереження психічного здоров’я  ветеранів та їхніх сімей; 

- забезпечує збір статистичних даних щодо наслідків порушення психічного здоров’я 

ветеранів; 

- визначає порядок організації заходів, спрямованих на підтримку та відновлення 

психічного здоров’я ветеранів та їхніх сімей; 

- забезпечує  психологічний супровід ветеранів та їхніх сімей; 
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- здійснює моніторинг та аналіз ефективності заходів, спрямованих на збереження 

психічного здоров’я ветеранів і їхніх сімей; 

- забезпечує взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, а також об’єднань громадян, які беруть участь у проведенні 

заходів зі збереження психічного здоров’я ветеранів та їхніх сімей; 

- здійснює координацію  державної політики з іншими органами виконавчої влади щодо 

підготовки фахівців по роботі з психічним здоров’ям  ветеранів та їхніх сімей; 

- організовує проведення заходів із профілактики проблем психічного здоров’я ветеранів 

та їхніх сімей; 

- забезпечує організацію заходів з розроблення і розміщення соціальної реклами та 

інформаційно-просвітницьких матеріалів у напрямку запобігання суїцидів та 

профілактики психічних розладів ветеранів; 

- забезпечує функціонування психологічної кризової лінії Мінветеранів, її фінансове, 

технічне та методичне забезпечення; 

- сприяє формуванню високого рівня якості медичних послуг та сучасного технічного 

оснащення в закладах, що належать до сфери управління  Міністерства, та в закладах 

охорони здоров’я, що знаходяться в комунальній власності й спеціалізуються на наданні 

послуг ветеранам. 

 Структура Директорату: 

1.  Експертна група з питань медичного забезпечення ветеранів  

Розроблення  механізму фінансування  вичерпного переліку медичних послуг, лікарських 

засобів та виробів медичного призначення для всіх рівнів медичної допомоги ветеранам за 

принципом «гроші за пацієнтом» на основі моделі державного солідарного медичного 

страхування  з використанням для цього коштів, акумульованих у державному бюджеті . 

Розроблення механізму та порядку  відшкодування суб’єктам господарювання, які 

здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі лікарськими засобами, вартості лікарських засобів 

належної якості, що були відпущені ветеранам на підставі рецепта, за рахунок коштів 

Державного бюджету України за програмою додаткових  державних  фінансових гарантій для 

ветеранів. 

Законодавче забезпечення додаткових державних фінансових гарантії надання ветеранам 

медичних та психологічних  послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення.  
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Моніторинг  та аналіз  статистики захворювань ветеранів,  закладів охорони здоров’я, які 

надають  медичні послуги, а також переліку лікарських засобів та виробів медичного 

призначення, що були відпущені ветеранам на підставі рецепта. 

Забезпечення бюджетного планування та формування бюджетного запиту на забезпечення 

функціонування програми додаткових державних фінансових гарантій надання медичних  

послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення. 

Забезпечення  сучасного підходу до надання медичних послуг ветеранам з урахуванням 

міжнародних стандартів та  вимог до надавачів послуг і виробників лікарських засобів та 

виробів медичного призначення. 

Координація діяльності Міністерства у справах ветеранів з  органами виконавчої влади, 

до функцій яких належить  формування політики у сфері охорони здоров’я, створення 

стандартів медичних послуг і ліцензування закладів охорони здоров’я, лікарських засобів та 

виробів медичного призначення. 

Алгоритмізація наповнення та використання інформації з єдиної інформаційно-

телекомунікаційної системи (Е-Health), що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних 

послуг та управління медичною інформацією шляхом створення, розміщення, оприлюднення 

та обміну інформацією, даними й документами в електронному вигляді, до складу якої входять 

центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено 

автоматичний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний 

інтерфейс. 

Забезпечення державної політики стосовно захисту персональних даних пацієнтів, 

захисту інформації з обмеженим доступом, а також технічного захисту інформації та здійснення 

контролю за їхнім збереженням. 

2. Експертна група з питань  реабілітації ветеранів 

Забезпечення сучасного підходу до надання реабілітаційних послуг ветеранам з 

урахуванням міжнародних стандартів та  вимог до надавачів реабілітаційних послуг та 

виробників технічних засобів реабілітації. 

Законодавче забезпечення державних фінансових гарантій надання ветеранам 

реабілітаційних послуг. 

Розроблення механізму фінансування вичерпного переліку реабілітаційних послуг для 

ветеранів за принципом «гроші за пацієнтом» . 

Формування переліку  реабілітаційних послуг, технічних засобів реабілітації та виробів 

медичного призначення, вимог до виробників засобів та виробів, надавачів послуг тощо. 
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Координація діяльності в цій сфері з Міністерством соціальної політики України  та Фондом 

соціального захисту осіб з інвалідністю. 

Формування політики  щодо забезпечення осіб з інвалідністю внаслідок війни якісними  

та доступними послугами з  високотехнічного протезування за новітніми технологіями,  як в 

Україні, так і за кордоном. 

Формування порядку та норм забезпечення ветеранів протезуванням, технічними 

засобами реабілітації та виробами медичного призначення. 

Моніторинг та оцінка  ефективності програм з реабілітації та протезування ветеранів, 

якості послуг та рівня задоволення  їхніх  потреб  у сфері реабілітації. 

 Підготовка пропозицій до  бюджетного планування та бюджетного запиту у сфері 

реалізації програм з реабілітації та протезування ветеранів на відповідний бюджетний період. 

Алгоритмізація процесу супроводження та консультування пацієнтів  шпиталів з моменту 

поранення під час проходження служби та участі в бойових діях (у разі важких поранень або 

захворювання) до повного відновлення здоров’я або довгострокового постійного процесу 

реабілітації в разі інвалідності в координації з відповідними силовими відомствами. Створення 

умов для соціального захисту, медичного забезпечення та реабілітації до звільнення зі служби 

та отримання інвалідності. 

Формування політики у сфері забезпечення санаторно-курортним лікування ветеранів. 

Формування вимог до надавачів послуг санаторно-курортного лікування ветеранів. 

Моніторинг та аналіз потреби в  послугах та формування пропозиції  по розподілу коштів 

та плануванню бюджету на наступний період. 

Алгоритмізація, автоматизація, законодавче забезпечення та спрощення процесу  

проведення різнорівневої експертної оцінки первинної та  іншої медичної документації та 

службових документів, на підставі яких встановлюється інвалідність та її причинний зв’язок, 

починаючи від проходження обстеження стану здоров’я до отримання статусу особи з 

інвалідністю  та посвідчення. 

Розроблення нового механізму проходження медико-соціальної експертизи для 

встановлення причинного зв’язку та рівня інвалідності. 

3. Експертна група з питань забезпечення психічного здоров’я ветеранів та їхніх  сімей. 

Розроблення  програм, спрямованих на підтримку та відновлення психічного здоров’я 

ветеранів та їхніх сімей. 

Розроблення алгоритму психологічного супроводу ветеранів, їхніх сімей, сімей загиблих, 

померлих  або зниклих безвісти 
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Забезпечення збору та аналізу інформації щодо проведення заходів, спрямованих на 

збереження психічного здоров’я  ветеранів та їхніх сімей, та моніторингу потреби в таких 

послугах. 

Забезпечення збору статистичних даних щодо соціально-психологічного стану ветеранів, 

фактів суїцидів, розлучень, домашнього насильства та кримінальних злочинів при участі 

ветеранів тощо; 

Моніторинг та аналіз ефективності заходів, спрямованих на збереження психічного 

здоров’я ветеранів. 

 Забезпечення взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, а також громадських об’єднань, міжнародних організацій, які задіяні в 

заходах, спрямованих на  збереження психічного здоров’я ветеранів та їхніх сімей. 

Координація  державної політики з іншими органами виконавчої влади щодо підготовки 

фахівців по роботі з психічним здоров’ям  ветеранів. 

Формування  політики у сфері профілактики проблем психічного здоров’я. 

Підготовка пропозиції до бюджетного запиту  для забезпечення та реалізації заходів зі 

збереження психічного здоров’я  ветеранів  на відповідний бюджетний період. 

Сприяння розвитку програм, що базуються на принципі рівний-рівному та 

взаємопідтримці ветеранів 

Розробка алгоритму інформування ветеранів щодо наявних програм зі збереження 

психічного здоров’я, суб’єктів надання послуг та роботи гарячої  психологічної кризової лінії 

Мінветеранів.  

Департамент реалізації політик: 

Відділ реабілітації та забезпечення психічного здоров'я ветеранів та їхніх сімей. 

 

4) Вшанування пам’яті та співробітництво з недержавним сектором 

Основні завдання Мінветеранів за вказаним напрямом 

Формування та реалізація 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 їхніх сімей; налагодження комунікації між ветеранами різних поколінь;  
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● реєстру військових поховань, пам'ятників та меморіальних дошок ветеранам, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, організації 

заходів, пов’язаних з увічненням пам’яті ветеранів. 

Структура: 

❖ Експертна група з питань співробітництва з недержавним сектором; 

❖ Експертна група з питань вшанування пам'яті захисників України та формування 

позитивного образу ветерана. 

Департамент реалізації політик: 

❖ Відділ вшанування пам’яті та співробітництва з недержавним сектором. 

Завдання: 

1) у сфері вшанування пам’яті та формування позитивного образу 

захисника України: 

- розробляє державну стратегію, здійснює реалізацію та координацію заходів щодо 

гідного вшанування пам’яті (здійснення пошуку, поховання та перепоховання, 

збереження та облаштування військових поховань, увічнення пам’яті захисників 

України та інших заходів), формування позитивного образу захисників України, 

популяризації військової історії, налагодження комунікації між ветеранами різних 

поколінь; 

- бере участь в організації видання книг, пов’язаних з увічненням пам’яті 

захисників України та жертв воєн, учасників боротьби за незалежність України у ХХ 

столітті, мемуарів, художніх та аудіовізуальних творів, створенні музеїв, меморіалів та 

експозицій, проведенні наукових досліджень, наукових конференцій, семінарів, круглих 

столів та інших заходів у межах компетенції Мінветеранів; 

- формує єдиний календар військових пам’ятних дат та підходів до їхнього  

відзначення; 

- організовує та проводить відповідно до плану заходів відзначення ювілейних, 

пам’ятних та історичних дат, міжнародних днів на державному рівні, пов’язаних з 

вшануванням ветеранів, захистом незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, а також формуванням соборності та державності, проголошенням 

незалежності України; 

- організовує та проводить заходи з відвідування меморіалів та місць поховань 

захисників України вищим політичним керівництвом держави та представниками 

органів державної влади, міжнародних делегацій, зарубіжних посольств; 
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- бере участь в організації поховань та перепоховань осіб, які загинули (померли) 

внаслідок безпосередньої участі в бойових діях  під час захисту Батьківщини  або 

несення службових обов’язків військової служби на території України та інших держав; 

- створює та веде реєстр військових поховань, пам’ятників та меморіальних дошок 

загиблих (померлих), які брали участь в антитерористичній операції, у заходах із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях; 

- визначає порядок організації пошуку, поховання та перепоховання, збереження 

та облаштування військових поховань та інших заходів щодо увічнення пам’яті 

захисників України; 

- сприяє залученню ветеранів до національно-патріотичного (зокрема військово-

патріотичного) виховання дітей та молоді; 

- розглядає та погоджує клопотання та пропозиції щодо відзначення ветеранів  

державними та іншими нагородами; 

- вживає заходів щодо звільнення військовополонених та заручників, пошуку 

зниклих безвісти під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби; 

2) у сфері розвитку партнерства з недержавним сектором з питань, що належать до 

компетенції Мінветеранів: 

- визначає пріоритетні напрямки державної політики щодо ветеранів та їхніх сімей, 

до реалізації яких залучає інститути громадянського суспільства; 

- визначає порядок співпраці з інститутами громадянського суспільства з питань, 

що належать до компетенції Мінветеранів; 

- визначає порядок співпраці з приватним сектором з питань, що належать до 

компетенції Мінветеранів, на безоплатній основі;  

- у рамках співпраці з громадськими об’єднаннями ветеранів надає їм, в 

установленому законодавством порядку, фінансову підтримку на конкурсній основі для 

реалізації програм (проєктів, заходів) відповідно до визначених пріоритетних напрямків; 

- здійснює моніторинг та аналіз ефективності програм (проєктів, заходів), 

реалізованих громадськими об’єднаннями ветеранів за рахунок коштів державного 

бюджету; 

- сприяє розвитку спортивного дозвілля ветеранів, їхньої участі в спортивних 

змаганнях, зокрема міжнародних, та інших заходах за участі держав-членів НАТО, а 

також стратегічних партнерів Альянсу; 
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- розробляє програми розвитку спортивної реабілітації і занять спортом для 

ветеранів. 

Примітка. Стосовно терміну “захисник України”, який вживається в проєкті 

положення Мінветеранів. Нам потрібно визначитися з назвою сучасних ветеранів (замість 

учасників АТО/ООС), тому запропоновано цей термін. Крім того, держава повинна 

визначатися з пріоритетами щодо державної підтримки ветеранам. Пріоритет – сучасні 

захисники, потім інші ветерани. Це зараз теж працює, оскільки є окремі державні програми, 

які поширюються лише на учасників АТО/ООС. Крім того, для різних категорій ветеранів 

передбачаються різні види підтримки, зокрема для сучасних ветеранів (яких ми пропонуємо 

назвати одним узагальненим терміном – захисник України) - допомога з освітою та 

працевлаштуванням. Пропонуючи новий термін, ми передбачаємо й внесення змін у чинне 

законодавство.  

Термін "захисник України" вживається в РОЗПОРЯДЖЕННІ КМУ від 23 вересня 2015 

р. № 998-р “Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року”. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998-2015-%D1%80  

 Щодо функції створення та ведення реєстру військових поховань, пам’ятників та 

меморіальних дошок загиблих (померлих), які брали участь в антитерористичній операції, 

у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях. Пропонується почати 

розроблення саме із цієї категорії (тому що вона найбільш пріоритетна та це реалістично за 

короткий термін). Коли такий реєстр буде, Мінветеранів візьметься за інші категорії 

ветеранів, відповідно до положення вноситимуться зміни. 80 

 Територіальні органи Мінветеранів 

Для утворення територіальних органів міністерства як юридичних осіб публічного права 

пропонується типова структура, яка побудована на принципах мінімальної достатності та 

функціональності (див. Схема 3). 

Схема 3. Орієнтовна типова структура територіального органу Міністерства у 

справах ветеранів України 

                                                
80 Загальна презентація місії, напрямів та структури Мінветеранів - [Електронний ресурс] - 
https://drive.google.com/open?id=1sH3xQO9UWlzWz43iZFx-Abl-MlmGWMF4 
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 Чисельність працівників одного територіального органу на рівні обласного 

управління запропонованої структури становить  16 одиниць.  

Загалом 16 одиниць. * 25 (24 області та м. Київ) = 400 одиниць на обласному рівні.  

В Україні 476 районів.81 У кожному районі повинен бути один представник Мінветеранів 

з метою оперативного надання послуг отримувачам. Загалом це 476 представників у районах.  

 Таким чином, гранична чисельність працівників 25 територіальних органів Міністерства 

становитиме 876 одиниць. 

 

Керівник - 1 одиниця. 

                                                
81 Загалом в Україні 490 районів. Цифру обраховано з урахуванням 14 районів АРК. Райони Донецької та 
Луганської областей взяті в повному обсязі.   http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/ds/ator/ator2016_u.htm 
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Заступник керівника - 1 одиниця. 

Сектор медичного забезпечення, реабілітації та психічного здоров’я ветеранів- 2 

одиниці. 

Сектор соціального забезпечення та підтримки ветеранів  - 2 одиниці. 

Сектор з питань вшанування пам’яті та співробітництва з недержавним сектором - 2 

одиниці. 

Сектор адміністративно-організаційного, фінансового забезпечення - 2 одиниці. 

Юридичний сектор - 2 одиниці. 

Сектор по роботі з персоналом - 2 одиниці. 

Сектор інформаційних технологій та захисту інформації - 2 одиниці. 

 

Міжрайонні відділи - по 4 в кожній області - 1 спеціаліст в кожному районі області  = 

476 представників в районах. 

 

Приклад: Південний міжрайонний відділ Одеського територіального управління 

Міністерства у справах ветеранів України - 6 одиниць (охоплює Ренійський (1 представник), 

Ізмаїльский (1), Кілійський(1), Болградський(1), Арцизький(1), Татарбунарський(1) райони). 

 

 

Функції територіального органу відповідать функціям Мінветеранів, проте реалізуються 

на регіональному рівні 

1) у сфері соціального забезпечення та підтримки ветеранів та їхніх сімей: 

- проводить моніторинг стану дотримання вимог законодавства щодо соціального захисту 

ветеранів та їхніх сімей; 

- здійснює організацію, координацію та методичне забезпечення проведення аналізу 

життєвих ситуацій ветеранів та їхніх сімей, визначення основних проблем, шляхів їхнього 

розв’язання, надання інформації з питань соціального захисту ветеранів, проведення навчання, 

формування та розвиток соціальних навичок, вмінь, надання допомоги в зміцненні/відновленні 

родинних та суспільно корисних зв’язків;  

- здійснює організацію, координацію та методичне забезпечення зайнятості та дозвілля 

ветеранів, організацію заходів, спрямованих на відновлення та вдосконалення професійних 

навичок і вмінь шляхом професійного навчання, надання інформаційних, консультаційних та 

профорієнтаційних послуг, підвищення конкурентоспроможності ветеранів на ринку праці; 
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- здійснює моніторинг та аналіз рівня зайнятості ветеранів;  

- здійснює збір інформації, вивчає та аналізує потреби в забезпеченні житлом ветеранів, 

військовослужбовців, звільнених в запас або у відставку, для відселення їх із закритих та 

віддалених від населених пунктів військових містечок;  

- забезпечує реалізацію права ветеранів на житло в межах своєї компетенції; 

- здійснює моніторинг та аналіз за дотриманням законодавства щодо призначення 

(перерахунку) і виплати пенсій ветеранам;  

- призначає та здійснює виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) 

або інвалідності деяким категоріям осіб відповідно до діючого законодавства; 

- організовує виплату до 5 травня разової грошової допомоги ветеранам; 

- організовує процес та видачу посвідчень ветеранам; 

- забезпечує виплату довічних державних стипендій ветеранам; 

 

2) у сфері медичного забезпечення, реабілітації та санаторно-курортного лікування 

ветеранів,   збереження психічного здоров’я  ветеранів та їхніх сімей: 

- здійснює моніторинг та аналізує статистики захворювань ветеранів, закладів охорони 

здоров’я, які надають медичні послуги ветеранам, а також переліку лікарських засобів та 

виробів медичного призначення, що були відпущені ветеранам за рецептом; 

- здійснює збір інформації, вивчає та аналізує потреби в санаторно-курортному лікуванні 

ветеранів; 

- забезпечує проведення санаторно-курортного лікування та відшкодування проїзду 

ветеранів або компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування; 

- здійснює моніторинг та аналіз ефективності проведення санаторно-курортного 

лікування ветеранів; 

- здійснює збір інформації, вивчає та аналізує потреби в проведенні заходів, спрямованих 

на збереження психічного здоров’я  ветеранів та їхніх сімей; 

- забезпечує збір статистичних даних щодо наслідків порушення психічного здоров’я 

ветеранів; 

- визначає порядок організації заходів, спрямованих на підтримку та відновлення 

психічного здоров’я ветеранів та їхніх сімей; 

- забезпечує  психологічний супровід ветеранів та їхніх сімей; 

- здійснює моніторинг та аналіз ефективності заходів, спрямованих на збереження 

психічного здоров’я ветеранів та їхніх сімей; 
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- забезпечує взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, а також об’єднань громадян, які беруть участь у проведенні заходів 

зі збереження психічного здоров’я ветеранів та їхніх сімей; 

- організовує проведення заходів з профілактики проблем психічного здоров’я ветеранів 

та їхніх сімей; 

- забезпечує організацію заходів з розроблення та розміщення соціальної реклами та 

інформаційно-просвітницьких матеріалів у напрямку запобігання суїцидів та профілактики 

психічних розладів ветеранів; 

 

3) у сфері вшанування пам’яті та формування позитивного образу Захисника України: 

- здійснює заходи щодо гідного вшанування пам’яті, формування позитивного образу 

Захисників України, популяризації військової історії, налагодження комунікації між 

ветеранами різних поколінь; 

- бере участь в організації видання книг, пов’язаних з увічненням пам’яті Захисників 

України та жертв воєн, учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті, мемуарів, 

художніх та аудіовізуальних творів, створенні музеїв, меморіалів та експозицій, проведенні 

наукових досліджень, наукових конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів у 

межах компетенції Мінветеранів; 

- організовує та проводить відповідно до плану заходів відзначення ювілейних, пам’ятних 

та історичних дат, міжнародних днів на державному рівні, пов’язаних з вшануванням ветеранів, 

захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також 

формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України; 

- бере участь в організації поховань та перепоховань осіб, які загинули (померли) 

внаслідок безпосередньої участі в бойових діях  під час захисту Батьківщини  або несення 

обов’язків військової служби на території України та інших держав; 

- веде реєстр військових поховань, пам’ятників та меморіальних дошок загиблих 

(померлих); 

- бере участь в організації пошуку, поховання та перепоховання, збереження та 

облаштування військових поховань та інших заходах щодо увічнення пам’яті Захисників 

України; 

- сприяє залученню ветеранів до національно-патріотичного (зокрема військово-

патріотичного) виховання дітей та молоді; 
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- вживає заходів щодо звільнення військовополонених та заручників, пошуку зниклих 

безвісти під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби; 

4) у сфері розвитку партнерства з недержавним сектором з питань, що належать до 

компетенції Мінветеранів: 

- забезпечує співпрацю з інститутами громадянського суспільства з питань, що належать 

до компетенції Мінветеранів; 

- забезпечує співпрацю з приватним сектором, з питань, що належать до компетенції 

Мінветеранів, на безоплатній основі;  

- в рамках співпраці з громадськими об’єднаннями ветеранів надає їм, у встановленому 

законодавством порядку, фінансову підтримку на конкурсній основі для реалізації програм 

(проєктів, заходів) відповідно до визначених пріоритетних напрямків; 

- здійснює моніторинг та аналіз ефективності програм (проєктів, заходів), реалізованих 

громадськими об’єднаннями ветеранів за рахунок коштів державного бюджету; 

- сприяє розвитку спортивного дозвілля ветеранів, їхньої участі в спортивних змаганнях, 

зокрема міжнародних, та інших заходах за участі держав-членів НАТО, а також стратегічних 

партнерів Альянсу. 

 

 Для запропонованих структур апарату та територіальних органів Міністерства 

розроблено штатні розписи, що додаються.  

 

Видатки на утримання Міністерства, його кошторис 

 

З метою забезпечення рівних умов фінансування при розрахунку обсягу видатків на 

утримання центральних органів виконавчої влади враховуються наступні показники: 

1. Гранична чисельність працівників (розрахунок видатків на оплату праці з 

нарахуваннями, потребу в канцелярському приладді, комп’ютерній та оргтехніці, 

меблях тощо). 

2. Потреба у видатках на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (залежить від 

площ займаних приміщень та для новоствореного органу може бути обрахована лише 

на підставі середніх показників за іншими органами). 

3. Видатки на оплату послуг (крім комунальних) (оскільки ці видатки в окремих 

випадках носять сталий характер, їхній обсяг може бути обрахований на підставі 
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середніх показників за іншими органами та прогнозу необхідності оплати таких 

послуг). 

4. Капітальні видатки (виходячи з напрямів використання коштів). 

5. Можливості доходної частини бюджету (необхідність дотримання принципу 

збалансованості бюджету, спрямування коштів бюджету на пріоритетні напрями 

розвитку держави та забезпечення соціальних гарантій). 

 

Розрахунок видатків на утримання Міністерства здійснювався, виходячи із: 

- запропонованої чисельності працівників; 

- посадових окладів,  затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 25 

січня 2018 р. № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників 

державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році»; 

- середнього  розміру щомісячної надбавки - 100% від загальної суми посадових 

окладів (взято з урахуванням системи оплати праці державних службовців, з метою як 

ефективного використання коштів, так і мотивування працівників);  

- норм Постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 №332 «Про граничні 

суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, 

мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та 

організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету» ; 

- середніх витрат за окремими напрямами видатків, які склалися за діючими 

центральними органами виконавчої влади, і не можуть бути обраховані інакше, ніж у 

цей спосіб (витрати на придбання канцелярського приладдя, оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв, відрядження тощо). 

Орієнтовний розрахунок видатків для утримання Міністерства на рік додається. 

 Відповідно до норм Бюджетного кодексу України основним плановим документом 

установи є кошторис. 

 Повноваження посадових осіб щодо затвердження кошторисів визначені Законом 

України «Про центральні органи виконавчої влади». 

 Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів 

бюджетних установ затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228. 

 Форма кошторису затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 

№57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету».  
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 Відповідно до затвердженої форми та обрахованої потреби у видатках (в умовах 2018 

року) складено та додається кошторис апарату Міністерства України в справах ветеранів. 

 Кошториси кожного з територіальних органів складаються за тією ж формою з обсягом 

видатків, обґрунтовано визначених керівником у межах загального обсягу видатків, 

затверджених на утримання ЦОВВ. 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 (зі змінами) встановлено 

необхідність при виконанні державного бюджету затвердження плану асигнувань загального 

фонду бюджету (це помісячний розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у загальному 

фонді кошторису, який регламентує протягом бюджетного періоду (по місяцях) взяття 

бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов'язань. 

 З метою забезпечення збалансування бюджету протягом року в плані асигнувань 

загального фонду бюджету видатки розподіляються по місяцях пропорційно надходженням до 

бюджету (визначається Міністерством фінансів). 

Виходячи з функцій, які передбачається покласти на новоутворене Міністерство, а також 

зважаючи на необхідність виконання функцій з його обслуговування та інших функцій 

відповідно до законодавства, пропонується розглянути два наступні варіанти кошторису 

відповідно кожній із запропонованих варіантів структури Мінветеранів.  

 

Зведений орієнтовний розрахунок видатків на утримання системи Міністерства в справах 

ветеранів України за моделлю “апарат з директоратами”:  

         85 877,7 тис. грн 

 

Зведений орієнтовний розрахунок видатків на утримання системи Міністерства в справах 

ветеранів за моделлю “апарат без директоратів”: 

 

                84 844,9 тис. грн82 83 84 85 

 

 
  

                                                
82 Рекомендація щодо Штатного розпису апарату Мінветеранів з директоратами 
83 Рекомендація щодо Штатного розпису апарату Мінветеранів без директоратів 
84 Рекомендація щодо Штатного розпису територіальних органів Мінветеранів 
85 Рекомендація щодо розрахунку видатків апарату та територіальних органів Мінветеранів 
[Електронний ресурс] - https://drive.google.com/open?id=1Tlbw6SrfNEfaApjyaFf9jA0gKV1rZbMR  
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Висновки та рекомендації 

 

1. Затвердити національну стратегію ветеранів та членів їхніх сімей. 

Загальнодержавна стратегія включатиме типові програми підтримки для ветеранів та 

їхніх сімей в усіх областях з однаковим фінансуванням, що дозволить забезпечити 

належний рівень підтримки ветеранів незалежно від регіону. Національна стратегія 

міститиме заходи, спрямовані на формування шанобливого ставлення до ветеранів війни 

та їхніх сімей.  

2. Внести зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». Внесення змін дасть чітке визначення статусу ветерана в Україні 

та надасть статус учасника бойових дій добровольцям. Зміни до закону дозволять 

актуалізувати види державної підтримки для ветеранів відповідно до їхніх потреб.  

3. Запровадити єдиний електронний реєстр ветеранів в Україні. Упровадження реєстру 

дозволить забезпечити централізований реєстр ветеранів усіх війн. За допомогою 
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реєстру здійснюватиметься облік актуальних потреб ветеранів. Реєстр функціонуватиме 
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як автоматизована система адміністрування пільг. 
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4. Створити дослідницький центр у сфері ветеранських справ. Дослідницький центр 

потрібний для аналізу потреб ветеранів та тенденцій щодо їхнього вирішення. Робота 

дослідницького центру забезпечить доказовий підхід у процесі бюджетного планування.  

Одним з основних завдань Центру стане моделювання довгострокових стратегічних 

рішень. 
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5. Врегулювати співпрацю з недержавним сектором. Налагодження співпраці з 

громадськими організаціями та бізнесом дозволить розподілити завдання у сфері 

ветеранських справ. Також це підвищить рівень якості послуг для ветеранів та їхніх 

сімей.    
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6. Створити центральний орган виконавчої влади, здатний впроваджувати 

ефективну державну політику щодо ветеранів та їхніх сімей, відстоювати права 

ветеранів на найвищому державному  рівні. 
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Додаток 24. Презентація та розрахунки системи Е-ветеран - [Електронний ресурс] - 

https://drive.google.com/open?id=1Ps6532TWEA42sVtuCF73i14LvcPxNo4v  

Додаток 25. Рекомендація щодо Штатного розпису апарату Мінветеранів з директоратами 

- [Електронний ресурс] - 

https://drive.google.com/open?id=1Tlbw6SrfNEfaApjyaFf9jA0gKV1rZbMR  

Додаток 26. Рекомендація щодо Штатного розпису апарату Мінветеранів без 

директоратів - [Електронний ресурс] - 

https://drive.google.com/open?id=1Tlbw6SrfNEfaApjyaFf9jA0gKV1rZbMR  

Додаток 27. Рекомендація щодо Штатного розпису територіальних органів Мінветеранів 

- [Електронний ресурс] - 

https://drive.google.com/open?id=1Tlbw6SrfNEfaApjyaFf9jA0gKV1rZbMR  

Додаток 28. Рекомендація щодо розрахунку видатків апарату та територіальних органів 

Мінветеранів - [Електронний ресурс] - 

https://drive.google.com/open?id=1Tlbw6SrfNEfaApjyaFf9jA0gKV1rZbMR  

Додаток 29. Загальна презентація місії, напрямів та структури Мінветеранів - 

[Електронний ресурс] - https://drive.google.com/open?id=1sH3xQO9UWlzWz43iZFx-Abl-

MlmGWMF4  
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