
 

 

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 5 квітня 2017 року 

 

Питання щодо стану реалізації Постанови Верховної Ради України 

«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» від 29.05.2014 

року № 1286 з урахуванням звернення волонтера Єршової В.А. 

 

 

До Комітету звернулась волонтер Єршова В.А. від імені демобілізованих 

учасників антитерористичної операції, які під час проведення антитерористичної 

операції на сході України зазнали поранення, контузії та інших ушкоджень 

здоров’я, щодо лікування зазначених осіб у Клінічній лікарні «Феофанія» 

Державного управління справами та відомчих медичних закладах силових 

відомств. 

Постановою Верховної Ради України «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»            

№ 1286 від 29.05.2014 року 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, Державної фіскальної служби 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. 

Відповідно до Порядку забезпечення належним медичним 

обслуговуванням у Клінічній лікарні «Феофанія» Державного управління 

справами військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які 

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

антитерористичної операції на сході України, затвердженого розпорядженням 

керівника Державного управління справами від 17.06.2014 року № 104, 

госпіталізація військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу 

здійснюється за направленням відповідних відомчих медичних закладів, 

засвідченим печаткою та підписом уповноваженої особи. 

З порушеного питання заслухано заявницю Єршову В.А., представників 

Державного управління справами, Міністерства оборони України, Міністерства 

внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров’я України, а також 

демобілізованих учасників антитерористичної операції на сході України. 

 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Звернутися до: 

- відповідних міністерств та відомств, які мають у своєму підпорядкуванні 

військові медичні заклади, щодо забезпечення належного медичного огляду 

учасників антитерористичної операції при їх демобілізації;  

- Міністерства охорони здоров’я України щодо забезпечення належного 

рівня надання учасникам антитерористичної операції необхідної медичної 

допомоги; 

- обласних та Київської міської державних адміністрацій щодо 

забезпечення належного рівня матеріально-технічної бази та кадрового 

забезпечення госпіталів для ветеранів війни. 

 

 

 

Голова Комітету      О. ТРЕТЬЯКОВ 

 


