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В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 17 червня  2016 року 

 

 

 

Про проект Закону України 

про схвалення Доктрини соціального захисту та психологічної реабілітації 

осіб, які постраждали під час виконання обов'язків військової служби 

(службових обов'язків) в Україні 

(реєстр. № 4600) 

 

 

Розглянувши проект Закону України про схвалення Доктрини 

соціального захисту та психологічної реабілітації осіб, які постраждали під час 

виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) в Україні 

(реєстр. № 4600 від 06.05.2016 року), поданий Кабінетом Міністрів України, 

Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується затвердити Доктрину соціального захисту 

та психологічної реабілітації осіб, які постраждали під час виконання 

обов’язків військової служби (службових обов’язків) в Україні, у тому числі 

учасників антитерористичної операції (далі — Доктрина).  

Законопроект підготовлено на виконання підпункту 3 пункту 1 Указу 

Президента України від 30.01.2015 року № 40 „Про додаткові заходи 

забезпечення проведення часткової мобілізації у 2015 році” (далі Указ № 40), 

яким Кабінету Міністрів України доручено розробити та внести на розгляд 

Верховної Ради України законопроект про доктрину соціального захисту та 

психологічної реабілітації осіб, які постраждали під час виконання обов'язків 

військової служби (службових обов'язків) в Україні. 
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Доктрина поширюватиметься на військовослужбовців, працівників 

Збройних Сил України та інших структур сектора безпеки та оборони держави 

у мирний і воєнний час (до структур сектора безпеки та оборони держави 

відносяться органи державної влади, які відповідно до своїх повноважень 

беруть участь в обороні та забезпеченні безпеки держави). 

Доктрина визначає основні напрямки, завдання та вимоги, які мають 

бути відображені в законах та підзаконних нормативно-правових актах, що 

регулюють правовідносини у сфері соціального захисту та психологічної 

реабілітації осіб, які постраждали під час виконання обов’язків військової 

служби (службових обов’язків) в Україні, у тому числі учасників 

антитерористичної операції (далі постраждалих осіб). Йдеться, зокрема, про: 

1) забезпечення надання постраждалим особам відповідного соціального 

статусу; 

2) забезпечення рівного доступу постраждалих осіб до реалізації права 

на соціальний захист та психологічну реабілітацію; 

3) недопущення скорочення пільг та соціальних гарантій, передбачених 

для постраждалих осіб; 

4) створення умов для спрощення процедури прийняття постраждалих 

осіб на державну службу та службу до правоохоронних органів та військових 

формувань України; 

5) створення організаційної системи управління у сфері соціального 

захисту та психологічної реабілітації постраждалих осіб, зокрема, шляхом: 

- визначення соціально-побутових потреб постраждалих осіб; 

- упровадження нових механізмів взаємодії державних органів з 

інститутами громадянського суспільства, у тому числі проведення 

представниками громадськості заходів соціального та психологічного 

спрямування; 

- утворення науково-методичних центрів соціального захисту 

постраждалих осіб, у тому числі забезпечення психологічної реабілітації 

постраждалих осіб на базі Українського державного медико-соціального 

центру ветеранів війни, центрів соціально-психологічної реабілітації, 

Українського науково-дослідного інституту соціальної судової психіатрії та 

наркології Міністерства охорони здоров’я України тощо; 

- збільшення чисельності та підвищення фахового рівня психологів 

правоохоронних органів та військових формувань України; 

- утворення на безоплатній основі додаткових реабілітаційних центрів 

з урахуванням фінансових можливостей держави; 

- упровадження інноваційних технологій соціального захисту та 

психологічної реабілітації постраждалих осіб; 

- активізації міжнародного співробітництва у сфері соціального захисту 

та психологічної реабілітації постраждалих осіб, зокрема щодо надання 

безоплатної медичної допомоги за кордоном; 

- створення прозорої та конкурентоспроможної системи забезпечення 

розвитку ветеранського руху, зокрема, шляхом ефективної взаємодії органів 
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державної влади з громадськими об’єднаннями ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

висловило до законопроекту низку зауважень, зокрема, щодо доцільності 

затвердження Доктрини  Кабінетом Міністрів України. 

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції зазначає, що зазначений законопроект втратив 

свою актуальність. З часу, коли Указом № 40 було поставлено завдання 

розробити та внести на розгляду Верховної Ради України відповідний 

законопроект, було прийнято низку нормативно-правових актів, що стосуються 

соціального захисту учасників антитерористичної операції, зокрема, зміни до 

законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей» та «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та 

соціальної адаптації учасників антитерористичної операції» від 31.03.2016 

року №359-р. та «Про затвердження плану міжвідомчих заходів з адаптації до 

мирного життя учасників антитерористичної операції» від 13.01.2016 року       

№ 10-р., які більш конкретно вирішують зазначені питання. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

схвалення Доктрини соціального захисту та психологічної реабілітації осіб, 

які постраждали під час виконання обов'язків військової служби (службових 

обов'язків) в Україні (реєстр. № 4600), поданий Кабінетом Міністрів України, 

за результатами розгляду в першому читанні прийняти  за основу. 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 

Ради України з цього питання визначити голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

 

 

Голова Комітету       О. ТРЕТЬЯКОВ 

 

 


