
Шляхи удосконалення 
соціального захисту ветеранів війни
Актуальність утворення єдиного 
координуючого органу –
Міністерства у справах ветеранів України
КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ,  УЧАСНИКІВ 
БОЙОВИХ ДІЙ,  УЧАСНИКІВ АТО ТА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ



Станом на 1 січня 2017 року в Єдиному державному 
автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на 
пільги обліковано 

387 000 
учасників бойових дій

569 700 
учасників війни

116 400 
інвалідів війни

181 400 
членів сімей загиблих
(померлих) ветеранів війни
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Органи виконавчої влади, які реалізують державну 
політику в сфері надання пільг та інших державних 
гарантій ветеранам

Міністерство охорони здоров’я

Місцеві органи виконавчої влади 

Міністерство соціальної політики 

Фонд соціального захисту інвалідів 

Міністерство оборони 

Міністерство внутрішніх справ

Міністерством  інфраструктури

Служба безпеки України

Державна служба з надзвичайних ситуацій

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Управління державної охорони

Служба зовнішньої розвідки

Державна фіскальна  служба

Державна служба у справах ветеранів 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Державна прикордонна служба

Національна гвардія України 

Органи місцевого самоврядування

Держспецтрансслужба

Пенсійний фонд України 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 

Безплатне одержання ліків за рецептами

Санаторно-курортне лікування

Пільги з оплати за житло та комунальні послуги

Безплатний проїзд

Безплатне забезпечення протезами

Безплатний ремонт власних будинків і квартир

Обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, позачергова госпіталізація. 
Користування при виході на пенсію  чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, 
до яких вони були прикріплені . Щорічне медичне обстеження і диспансеризація

Позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов

Позачергове безоплатне забезпечення автомобілем

Влаштування до закладів соціального захисту населення

Безплатне встановлення телефонів і позачергове користування послугами зв’язку

Виплата пенсій, довічних грошових утримань та  підвищень до них

Виплата щорічної разової грошової допомоги до 5 травня

Першочергове забезпечення земельними ділянками

Надання підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

Міністерство освіти і науки
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Прийняття Урядом підзаконних нормативно-правових 
актів на виконання ухвалених законів

Своєчасно прийнято підзаконних нормативно-
правових актів 1

Прийнято з порушенням терміну на 4 місяці 7

Прийнято з порушенням терміну від 4 до 12 місяців 3

Прийнято з порушенням терміну понад 1 рік 1

Не прийнято з травня 2015 року 1
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Основні проблемні питання щодо реалізації учасниками
АТО та членами їх сімей наданих законами соціальних
гарантій

Забезпечення 
земельними
ділянками

Забезпечення 
житлом

Питання 
перенавчання та
працевлаштування

Несвоєчасне прийняття
Урядом підзаконних
нормативно-правових актів на 
виконання прийнятих законів
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Міжнародний досвід
Сполучені Штати Америки Міністерство у справах ветеранів США

Республіка Хорватія Міністерство у справах ветеранів Республіки Хорватії

Канада Міністерство у справах ветеранів Канади

Австралія Міністерство у справах ветеранів Австралії

Республіка Корея Міністерство у справах патріотів та ветеранів Республіки Корея
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Пропоновані кроки

Вивчити та 
проаналізувати 

міжнародний досвід

Адаптувати найкращі 
практики до 

українських реалій

Вибудувати цілісну 
систему з одним 

міністерством на чолі 
процесу
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