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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 
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Про проект Постанови Верховної Ради України про передачу медичних 

закладів з управління Державного управління справами у 
підпорядкування Міністерства охорони здоров'я для забезпечення 

пріоритетного надання медичної допомоги ветеранам війни, учасникам 
бойових дій в Афганістані, учасникам ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та учасникам АТО  
(реєстр. № 1664) 

 

 

Комітет, розглянувши проект Постанови Верховної Ради України про 

передачу медичних закладів з управління Державного управління справами у 

підпорядкування Міністерства охорони здоров'я для забезпечення 

пріоритетного надання медичної допомоги ветеранам війни, учасникам бойових 

дій в Афганістані, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

та учасникам АТО (реєстраційний № 1664  від 28.12.2014 р.), поданий             

н.д. Томенком М.В., Мусієм О.С., зазначає наступне. 

Медичні установи Державного управління справами (Науково-

практичний центр профілактичної та клінічної медицини, Клінічна лікарня 

«Феофанія»,  Державний заклад «Поліклініка № 2»), за інформацією авторів 

проекту постанови, є найбільш забезпеченими сучасним медичним 

обладнанням. З огляду на це та враховуючи, що ветерани війни, учасники 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС потребують більш якісного 

медичного забезпечення та системної уваги з боку держави, проектом 

постанови пропонується передати ці заклади з управління Державного 

управління справами у підпорядкування Міністерства охорони здоров'я.  

Комітет підтримує ідею щодо необхідності покращення медичного 

забезпечення ветеранів війни, учасників бойових дій в Афганістані, учасників 



ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та учасників 

антитерористичної операції. Проте, при розгляді цього питання необхідно 

врахувати наступне.  

На сьогоднішній день в Україні налічується 1,4 млн. ветеранів війни та  

близько 1 млн. учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС. У системі охорони здоров’я України для надання медичної допомоги 

ветеранам війни функціонує мережа медичних закладів, яка включає 32 

госпіталі на 7248 ліжок, 27 госпітальних відділень з палатами для ветеранів 

війни в лікувально-профілактичних закладах загальної мережі на 1300 ліжок. 

Госпіталі відсутні тільки  в Івано-Франківській та Київській областях.  

Медична служба Збройних Сил України у своєму складі має: Головний 

військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” (м.Київ); 5 Військово-медичних 

клінічних центрів регіонів; Військово-медичний клінічний центр професійної 

патології особового складу Збройних Сил України; 18 військових госпіталів; 1 

військовий лазарет.  Загальна ліжкова місткість складає 5950 ліжок.  

Постановою Верховної Ради України від  29 травня 2014 року  № 1286-

VII «Про забезпечення належним медичним обслуговуванням 

військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які зазнали 

поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час проведення 

антитерористичної операції на сході України» передбачено, що 

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань, Національної гвардії України, Служби 

безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної 

прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту, 

Управління державної охорони України, особи рядового, начальницького 

складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, які, 

захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, 

брали участь в антитерористичній операції на сході України та зазнали 

поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, мають право на 

безоплатне медичне обслуговування (лікування, медичну реабілітацію та інше) 

в Клінічній лікарні "Феофанія" Державного управління справами.  

Тобто, питання надання права ветеранам війни, учасникам бойових дій в 

Афганістані, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та 

учасникам АТО  на медичне обслуговування в закладах Державного управління 

справами може бути  вирішено шляхом прийняття окремого рішення, як це 

передбачено Постановою Верховної Ради України від  29 травня 2014 року  

№ 1286-VII.  

За інформацією представника Державного управління справами медична 

база Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини, 

Клінічної лікарні «Феофанія» та Державного закладу «Поліклініка № 2»  не 

спроможна забезпечити належний рівень медичної допомоги додаткових 

категорій осіб (ветеранів війни, учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС), яких налічується близько 3 млн. осіб. При розгляді цього 

питання необхідно врахувати також віддаленість більшості регіонів України 

(Захід, Схід) від м.Києва та, відповідно, практичну можливість постійно 

отримувати медичну допомогу в зазначених закладах особам із цих регіонів. 



Міністерство охорони здоров’я України зазначає, що передача зазначених 

закладів до системи охорони здоров’я є не на часі і не вирішує по суті проблему 

надання медичної допомоги зазначеним в проекті Постанови Верховної Ради 

України категоріям громадян. Така передача потягне за собою додаткове 

фінансове навантаження на Міністерство охорони здоров’я України, що не 

передбачено Державним бюджетом України на 2015 рік та не відповідає 

Проекту Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров'я в 

Україні на період 2015-2025 років. 

Державне управління справами вважає, що проект Постанови Верховної 

Ради України суперечить положенням статті 2 Закону України «Про правовий 

режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України» та статті 85 

Конституції України. Водночас,  клінічна лікарня «Феофанія» готова 

оптимізувати свою діяльність та збільшити кількість ліжок для надання 

медичної допомоги учасникам антитерористичної операції до 200 осіб 

одночасно в межах виконання Постанови Верховної Ради України від 29 травня 

2014 року № 1286-УП . 

Представник Міністерства оборони України наголосив, що між 

Міністерством оборони України, Міністерством охорони здоров’я та 

Державним управлінням справами налагоджена тісна співпраця та детально 

відпрацьована схема, за якою на лікування до Клінічної лікарні «Феофанія» 

скеровуються для надання медичної допомоги учасники антитерористичної 

операції, що мають найважчі поранення. 

З урахуванням цього, члени Комітету наголосили, що на сьогодні в 

умовах складної економічної ситуації та затягування військового конфлікту на 

сході України надзвичайно важливим є недопущення руйнування налагодженої 

системи залучення лікувальних закладів Державного управління справами для 

надання медичної допомоги учасникам антитерористичної операції. 

На підставі викладеного та за підсумками проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної 

Ради України про передачу медичних закладів з управління Державного 

управління справами у підпорядкування Міністерства охорони здоров'я для 

забезпечення пріоритетного надання медичної допомоги ветеранам війни, 

учасникам бойових дій в Афганістані, учасникам ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та учасникам АТО (реєстраційний № 1664  від 28.12.2014 

р.  н.д. Томенко М.В., Мусій О.С.) за результатами розгляду у першому читанні 

направити суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Про прийняте рішення повідомити Комітет Верховної Ради України з  

питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування, який є головним з опрацювання цього законопроекту. 

3. Звернутися до Державного управління справами з проханням 

підтвердити висловлену в ході обговорення проекту Постанови позицію 

представника Державного управління справами про готовність Клінічної 

лікарні «Феофанія» оптимізувати свою діяльність та забезпечити резервування 

не менше ніж 200 ліжок для надання медичної допомоги учасникам 

антитерористичної операції в межах  виконання   Постанови   Верховної   Ради  



України  від 29 травня 2014 р. № 2086-УП, та вжити відповідних заходів для її 

реалізації. 
 

Голова Комітету        Третьяков О.Ю. 


