ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,
учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

РІШЕННЯ

від 15 листопада 2017 року
Про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань на тему:
"Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їхніх
родин: стан і перспективи"
Постановою Верховної Ради України від 09.02.2017 року № 1843 схвалено Рекомендації парламентських слухань на
тему: “Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їхніх родин:
стан і перспективи” (далі – Рекомендації).
Схваленими Рекомендаціями передбачено 43 пункти рекомендацій, з яких:

2 – Верховній Раді України;
36 – Кабінету Міністрів України;
2 – Державному управлінню справами;
3 – місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.
Узагальнену інформацію про виконання Рекомендацій органами державної виконавчої влади доповів Міністр соціальної
політики України Рева А.О.
Водночас, народні депутати - члени Комітету акцентували увагу на тому, що проведений Комітетом аналіз виконання
Рекомендацій показав, що із 43 пунктів рекомендацій (таблиця додається):
виконано – 9 (21%);
виконано частково або в стадії виконання – 11 (26%);
не виконано – 20 (47%);
не надано інформацію – по 3 пунктах.
Представники громадських організацій представили за результатами проведеного моніторингу представили свої
висновки виконання Рекомендацій та висловили стурбованість тим, що, на їх переконання, більшість пунктів Рекомендацій
залишаються не виконаними.
Це стосується, зокрема, відсутності комплексного порядку забезпечення учасників АТО інформацією про їхні права та
соціальний захист; незабезпечення внесення до Єдиного реєстру учасників АТО відомостей про інвалідність таких осіб;
відсутностів спрощеного механізму подачі документів учасниками АТО для надання їм відповідного статусу, зокрема, шляхом
обміну інформацією між відповідними органами; невжиття заходів щодо створення Національного військового меморіального
кладовища; незабезпечення фінансування за рахунок держбюджету нейрореабілітації учасників АТО; відсутності програми
діагностування та лікування інфекційних захворювань осіб, які брали (беруть) участь в АТО; невжиття заходів щодо створення
Національно центру психологічної реабілітації; невжиття заходів щодо виділення додаткових коштів на покращення
матеріально-технічної бази госпіталів ветеранів війни та центрів медико-психологічної реабілітації і придбання для них
сучасного обладнання; незатвердження органами місцевого самоврядування планів зонувань населених пунктів або детальних
планів території, тощо.
З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив:

1. Надану Комітету інформацію про стан виконання Рекомендації парламентських слухань на тему: “Державні гарантії
соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи” взяти
до відома.
2. Звернутися до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. з проханням взяти під особистий контроль питання повної
реалізації Рекомендацій парламентських слухань на тему: “Державні гарантії соціального захисту учасників
антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи”, схвалених Постановою Верховної
Ради України від 09.02.2017 року № 1843.

Голова Комітету

О.ТРЕТЬЯКОВ

Виконання Рекомендацій парламентських слухань
«Державні гарантії соціального захисту учасників АТО, Революції Гідності та членів їхніх родин: стан та перспективи (19.10.2016 року)

Рекомендації
1. Верховній Раді України:
1) здійснювати в установленому порядку
постійний моніторинг та вживати заходів
парламентського контролю щодо цільового та
ефективного використання бюджетних коштів,
виділених на забезпечення пільг та соціальних
гарантій, передбачених законодавством для
учасників
Революції
Гідності,
учасників
антитерористичної операції та членів сімей
загиблих з числа таких осіб;
2) прискорити розгляд та прийняття проекту
Закону України про внесення змін до статті 4
Закону України «Про запобігання впливу світової
фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та
житлового
будівництва»
щодо
реалізації
державних житлових програм (реєстр. № 4550).

Стан виконання
Позиція Комітету: виконано
Питання виконання бюджетних програм, спрямованих на соціальний захист учасників
АТО, учасників Революції Гідності та членів їхніх сімей, впродовж 2016-2017 років
розглядалося на засіданнях Комітету 7 разів.

Позиція Комітету: виконано
Закон України «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про запобігання впливу
світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» щодо
реалізації державних житлових програм» № 1954 від 16.03.2017 набрав чинності 09.04.2017
року.

Позиція Комітету: виконується частково
2. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити належний рівень відкритості
Комітету надано інформацію щодо виконання цієї рекомендації лише
центральних та місцевих органів виконавчої влади
Мінсоцполітики
та Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників
для взаємодії з громадськими об’єднаннями, що
опікуються питаннями осіб, постраждалих антитерористичної операції (далі – Держслужба)
Інформація Мінсоцполітики:
внаслідок проведення антитерористичної операції
1) відповідно до Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в
та участі в Революції Гідності, та безпосередньо з
Україні
на 2016–2020 роки Мінсоцполітики та Держслужбою налагоджені та відпрацьовані
такими особами;
механізми співпраці з громадськими об’єднаннями учасників антитерористичної операції, які
активно залучаються до формування і реалізації державної політики, направленої на соціальний
захист ветеранів, контролюють її реалізацію;

2) розробити за участю представників
громадськості та волонтерів і затвердити
комплексний порядок забезпечення учасників
антитерористичної операції інформацією про їхні
права та соціальні гарантії.
На період до затвердження комплексного
порядку:
а)
забезпечити
учасників
антитерористичної операції інформацією з питань
їхніх соціально-правових гарантій:
при демобілізації: щодо порядку реалізації
права на встановлення статусу учасника бойових
дій; щодо пільг і соціальних гарантій,
передбачених для цієї категорії осіб, та порядку їх
реалізації;
у разі поранення, контузії або каліцтва,
одержаних під час участі в Революції Гідності, під
час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення: щодо
порядку реалізації права на встановлення статусу
інваліда війни; щодо пільг і соціальних гарантій,

2) члени громадських об’єднань учасників АТО залучені до діяльності Громадської ради
при Мінсоцполітики та Громадської ради при Держслужбі;
3) листом від 20.01.2017 № 20/01/17 Координатором Ініціативної групи постраждалих на
Майдані Сидоренком П. В. рекомендовано кандидатури осіб, які отримали поранення різного
ступеня тяжкості під час Революції Гідності, для призначення їх радниками Прем’єр-міністра,
Міністра соціальної політики та голів обласних, Київської міської держадміністрацій на
громадських засадах з питань осіб, постраждалих під час Революції Гідності.
Прем’єр-міністром В. Гройсманом доручено Мінсоцполітики, Головам обласних та
Київської міської держадміністрацій провести зустрічі із запропонованими кандидатами,
розглянути можливість залучення їх до співпраці та повідомити Кабінет Міністрів України
(доручення від 31.01.2017 № 41-С-001206/26П). Наразі таке доручення виконано;
4) громадськими об’єднаннями регулярно проводяться форуми, круглі столи, семінари та
конференції, в яких беруть участь посадові особи Мінсоцполітики та Держслужби.
Позиція Комітету: не виконано
Комплексний порядок забезпечення учасників антитерористичної операції
інформацією про їхні права та соціальні гарантії відсутній.
Інформація Мінсоцполітики:
1) роз’яснювальна робота проводиться у формі відповідей на запити, через особисті
прийоми ветеранів війни керівництвом, зустрічей з представниками громадських об’єднань
ветеранів, надання консультацій за допомогою „телефонної гарячої лінії”, а також під час
проведення круглих столів, прес-конференцій, інших публічних заходів, через центральні та
регіональні ЗМІ, офіційний веб-сайт Держслужби та на сторінках у соціальних мережах
Facebook та Twitter;
2) інформація щодо пільг та соціальної допомоги ветеранам надається також через
телефонний центр спілкування Уряду з громадянами – урядову телефонну „гарячу лінію” (за
відповідним графіком);
3) на веб-сайті Держслужби створені інформаційні „Дорожні карти” з можливістю
спілкування у формі „зворотнього зв’язку”. Зазначені дорожні карти направлені в усі обласні та
районні держадміністрації;
4) Держслужба разом із Мінсоцполітики, Міноборони та громадською організацією
„Юридична сотня” взяла участь у розробці інформаційної брошури для учасників АТО та членів
їхніх родин „Пам’ятка учасникам АТО. Права, обов’язки та гарантії соціального захисту”, яка в
електронному вигляді розміщена на головній сторінці веб-сайту Держслужби і оновлюється у
разі внесення змін до законодавства;

передбачених для цієї категорії осіб, та порядку їх
реалізації;
при направленні працівників підприємств,
установ, організацій для участі у забезпеченні
проведення антитерористичної операції: щодо
порядку реалізації права на встановлення статусу
учасника війни; щодо пільг і соціальних гарантій,
передбачених для цієї категорії осіб, та порядку їх
реалізації;
б) забезпечити членів сімей осіб, які
загинули (пропали безвісти), померли внаслідок
поранення, контузії або каліцтва, одержаних під
час участі у Революції Гідності, участі в
антитерористичній операції та забезпеченні її
проведення,
інформацією:
щодо
порядку
реалізації права на встановлення статусу особи, на
яку поширюється чинність Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»; щодо пільг і соціальних гарантій,
передбачених для цієї категорії осіб. Забезпечити
надання зазначеній категорії осіб також допомоги
(зокрема соціальним працівником) з метою
практичної реалізації відповідних пільг та
соціальних гарантій;

5) Мінсоцполітики надіслало до структурних підрозділів з питань соціального захисту
населення обласних та Київської міської державних адміністрацій інформаційний матеріал щодо
надання пільг, передбачених чинним законодавством для учасників АТО і членів сімей загиблих
учасників АТО, а також додаткових гарантій, передбачених відповідними бюджетними
програмами, для розміщення на інформаційних стендах. Одночасно рекомендовано визначити
відповідальних осіб за оновлення інформаційних стендів та забезпечити співпрацю з центрами
допомоги учасникам антитерористичної операції, територіальними органами Держслужби, а
також військовими комісаріатами (відповідно до пункту 14 розпорядження Кабінету Міністрів
України від 31.03.2015 № 359-р „Про затвердження Плану заходів щодо медичної,
психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної
операції” (далі – План заходів);
6) на виконання пунктів 27 та 28 Плану заходів Мінсоцполітики, Міноборони, МВС,
МОН, МОЗ, Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції, обласними, Київською міською держадміністрації розроблено та
поширено дорожню карту для демобілізованих військовослужбовців та членів сімей загиблих
(померлих) учасників АТО, що містить: інформацію про установи соціального захисту та
охорони здоров’я із зазначенням номерів контактних телефонів, телефонів „гарячих ліній”, а
також громадських та благодійних організацій, перелік документів, необхідних для вирішення
питань залежно від характеру, витяги з актів законодавства, зокрема Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, актів Кабінету Міністрів України з питань
соціального захисту учасників АТО;
7) в регіонах України інформаційно-роз’яснювальна робота проводиться
територіальними органами та центрами соціально-психологічної реабілітації Держслужби через
військкомати, лікарні шляхом безпосередніх зустрічей з учасниками АТО та їхніми родинами;
8) детальну інформацію щодо нормативно-правових актів, якими врегульовано питання
встановлення статусу інваліда війни особам, які постраждали під час Революції Гідності, а також
щодо отримання державної одноразової грошової допомоги постраждалими особами та членами
сімей загиблих (померлих) внаслідок участі в Революції Гідності осіб розміщено на офіційному
веб-сайті Мінсоцполітики;
9) керівники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних
та Київської міської державних, Донецької і Луганської військово-цивільних адміністрацій
попереджені про персональну відповідальність за неналежне реагування на звернення осіб, які
постраждали під час масових акцій громадського протесту під час Революції Гідності, та членів

сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю у зазначених акціях, щодо своєчасного надання
належної державної допомоги;
10) інформування членів сімей загиблих учасників АТО, а також членів сімей осіб, які
загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під
час участі у Революції Гідності, про порядок встановлення відповідного статусу проводиться
регіональними органами соціального захисту населення;
11) роботу щодо організації надання допомоги сім’ям учасників антитерористичної
операції здійснюють центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. З цією метою
спеціалістами Центрів вивчається потреба у соціальних послугах сімей учасників
антитерористичної операції, у яких виховуються діти, зокрема, сім’ї демобілізованих учасників
АТО та сім’ї загиблих учасників АТО;
12) організовано роботу суб’єктів надання соціальних послуг щодо вирішення виявлених
потреб. За результатами проведеної роботи учасники АТО та члени їхніх сімей отримують
психологічну, юридичну, гуманітарну допомогу, допомогу у працевлаштуванні та отриманні
земельних ділянок, в оформленні документів на житло тощо. Станом на серпень 2017 року під
соціальним супроводом перебувають 3 779 сімей, у т.ч. 507 осіб з інвалідністю.
3) забезпечити внесення до Єдиного
реєстру учасників антитерористичної операції
відомостей про інвалідність таких осіб;

4)
забезпечити
розроблення
та
запровадження дієвих механізмів забезпечення
зайнятості учасників антитерористичної операції
та учасників Революції Гідності, у тому числі з
інвалідністю (надання компенсаційних виплат на
оплату
праці,
перепідготовку,
фактичні
транспортні витрати на переїзд до іншої
адміністративно-територіальної одиниці місця
працевлаштування,
для
проходження

Позиція Комітету: не виконано
Інформація Мінсоцполітики.
11.10.2017 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 762 ,,Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413”.
Проте, для забезпечення внесення до Єдиного реєстру учасників антитерористичної
операції відомостей про інвалідність таких осіб необхідно внести відповідні зміни до Порядку
ведення Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції, затвердженого наказом
Мінсоцполітики № 114 від 06.02.2015 року.
Позиція Комітету: виконується
Інформація Мінсоцполітики:
1) за бюджетною програмою „Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та
професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих
учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” здійснюється
фінансування заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної
операції.

Механізм організації заходів із соціальної та професійної адаптації учасників
попереднього медичного огляду, для здійснення
антитерористичної операції визначений постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2017
підприємницької діяльності тощо);
року № 432 «Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації
учасників антитерористичної операції». Організація заходів здійснюється органами соціального
захисту населення із залученням місцевих центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
та територіальних органів Державної служби зайнятості;
2) постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 року № 561 внесено зміни до
Концепції державної системи професійної орієнтації населення щодо можливості реалізувати
певні елементи профорієнтаційної роботи серед учасників антитерористичної операції
територіальними органами Держслужби;
3) відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 року № 359-р
„Про затвердження Плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та
соціальної адаптації учасників антитерористичної операції” установами Державної служби
зайнятості налагоджена співпраця з військовими частинами та військкоматами щодо проведення
подальшої роботи з демобілізованими військовослужбовцями, які потребують сприяння у
працевлаштуванні.
Зокрема, у приміщеннях військкоматів, за домовленістю з керівниками, розміщено
роздатковий матеріал про послуги служби зайнятості, інформацію про наявні вакансії, за
потребою працюють фахівці з надання соціальних послуг демобілізованим. Також
військкоматами надаються дані про демобілізованих військовослужбовців, які повертаються з
військової служби та потребують сприяння у працевлаштуванні, до установ державної служби
зайнятості;
4) Державною службою зайнятості організовано надання соціальних послуг учасникам
АТО, в т.ч. інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних. Послуги надаються у перші
дні після реєстрації, а в подальшому – виключно за потребою або зверненням особи, з
використанням індивідуального підходу;
5) з метою сприяння соціальній адаптації демобілізованих учасників АТО в базових
центрах зайнятості проводяться цільові семінари. Учасники АТО залучаються до спільних
заходів з іншими категоріями осіб. За бажанням їм надаються індивідуальні послуги з
професійного консультування з використанням психодіагностичних тестів;
6) з метою сприяння учасникам АТО у працевлаштуванні в Державній службі зайнятості
забезпечено можливість дистанційного набуття додаткових навичок, затребуваних
роботодавцями, за допомогою безкоштовних освітніх порталів;
7) Державна служба зайнятості сприяє працевлаштуванню незайнятих громадян шляхом
їх орієнтації на самозайнятість та підприємницьку діяльність. З цією метою Державною
службою зайнятості організовуються різноманітні семінари, метою яких є формування у

незайнятих громадян позитивної мотивації до самозайнятості, інформування про особливості
започаткування та ведення власного бізнесу, надання допомоги у складані бізнес-плану;
8) з метою повернення демобілізованих військовослужбовців до повноцінної трудової
зайнятості державна служба зайнятості сприяє їм у започаткуванні власної справи шляхом
здійснення виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької
діяльності.
Державна служба зайнятості видає ваучери деяким категоріям громадян, у тому числі
звільненим з військової служби після участі в АТО особам з інвалідністю, для підтримання їх
конкурентоспроможності на ринку праці шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення
кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної
діяльності, підготовки на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.
5) підготувати та внести на розгляд
Позиція Комітету: не виконано
Верховної Ради України законопроекти щодо:
Інформація Комітету: статтею 4 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»
надання особам, які перебувають у складі
передбачено,
що право на забезпечення виробами медичного призначення, технічними та
добровольчих формувань, що були утворені або
іншими
засобами
реабілітації, послугами медичної реабілітації, санаторно-курортним
самоорганізувалися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України, оздоровленням на підставі висновків лікарсько-консультативних комісій лікувальноале в подальшому не були включені до складу профілактичних закладів чи рішень військово-лікарських комісій незалежно від встановлення
Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх інвалідності мають:
військовослужбовці та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії
справ України, Національної поліції України,
України,
інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які брали
Національної гвардії України та інших утворених
безпосередню
участь в антитерористичній операції;
відповідно до законів України військових
працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню
формувань та правоохоронних органів, і отримали
участь в антитерористичній операції;
поранення, контузію або каліцтво під час
мирні громадяни, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, за
безпосередньої участі в антитерористичній умови, якщо такими особами не вчинено кримінальних правопорушень.
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах її проведення, права на
забезпечення виробами медичного призначення,
технічними та іншими засобами реабілітації,
послугами медичної реабілітації, санаторнокурортним
лікуванням
до
встановлення
інвалідності;

внесення змін до деяких законодавчих актів
Позиція Комітету: не виконано
Інформація Мінсополітики: Держслужбою підготовлено проект Концепції створення та
України
щодо
створення
Національного
функціонування Національного військового меморіального кладовища.
військового меморіального кладовища;
На засіданні Організаційного комітету з питань створення і забезпечення функціонування
Національного військового меморіального кладовища (далі – Оргкомітет) розглядалось питання
щодо виділення під Національне військове кладовище земельної ділянки, яка на даний час
перебуває в постійному користуванні Національного університету біоресурсів і
природокористування, та розташована поруч з Південним кладовищем в адміністративних
межах Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.
За результатами засідання Оргкомітету прийнято рішення Державній службі з питань
геодезії, картографії та кадастру спільно з Київської обласною державною адміністрацією,
Державним агентством лісових ресурсів та Міністерством освіти і науки розглянути питання
щодо передачі зазначеної земельної ділянки в постійне користування Держслужбі зі зміною
цільового призначення з метою розміщення на ній Національного військового меморіального
кладовища.
Наразі питання передачі Держслужбі земельної ділянки під Національне військове
меморіальне кладовище залишається невирішеним.
Позиція Комітету: в стадії виконання
6) забезпечити дотримання медикосоціальними експертними комісіями вимог
Інформація Мінсоцполітики.
законодавства
при
встановленні
групи
Встановлення груп інвалідності учасникам антитерористичної операції та учасникам
інвалідності
учасникам
антитерористичної
Революції
Гідності проводиться з неухильним дотриманням чинного законодавства.
операції та учасникам Революції Гідності
Інформація Комітету. З метою посилення соціальної захищеності безпосередніх учасників
(недопущення заниження групи інвалідності) та
антитерористичної
операції, визнаних інвалідами внаслідок ампутації верхніх та/або нижніх
строку, на який встановлено інвалідність;
кінцівок, за участі Комітету розроблено законопроект за реєстр. № 7161 від 03.10.2017 р. «Про
внесення зміни до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в України» щодо встановлення
групи інвалідності учасникам антитерористичної операції», яким передбачається, що особам, у
яких внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, отриманих під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції, забезпечені її проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах антитерористичної операції у період її проведення, ампутовані верхні та/або нижні
кінцівки, що призвело до інвалідності, група інвалідності встановлюється без зазначення строку
повторного огляду (безстроково) та на ступінь вище.

7) передбачити фінансування за рахунок
коштів державного бюджету:
ендопротезування та нейрореабілітації
учасників антитерористичної операції;

зубопротезування
з
використанням
сучасних технологій учасників антитерористичної
операції, учасників Революції Гідності та членів
сімей загиблих таких осіб;

Позиція Комітету: не виконано
Інформація Мінсоцполітики.
Для забезпечення лікування наслідків нейротравми у інвалідів - учасників
антитерористичної операції та проведення їх реабілітації на базі відділень комунального закладу
“Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни” Рівненської обласної ради” створено
Республіканський центр лікування та реабілітації наслідків нейротравми, забезпечення
функціонування якого здійснюється за рахунок коштів бюджетної програми Міністерства
охорони здоров’я України по КПКВК 2301110 “Спеціалізована та високоспеціалізована медична
допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я”.
інформація Комітету не надана

протезування та ортезування за кордоном
осіб, які постраждали внаслідок масових акцій
інформація Комітету не надана
громадського протесту, виробами підвищеної
функціональності за технологіями виготовлення,
які відсутні в Україні;
діагностування та лікування інфекційних
захворювань осіб, які брали (беруть) участь в
антитерористичній операції (забезпеченні її
інформація Комітету не надана
проведення) та учасників Революції Гідності;
8) прискорити створення Національного
Позиція Комітету: не виконано
центру
психологічної
реабілітації,
що
Інформація Мінсоцполітики:
виконуватиме міжвідомчі та міждисциплінарні
Міністерством охорони здоров’я у березні 2017 року опрацьовано та погоджено без
функції діагностичного, науково-практичного,
навчально-методичного,
інформаційного зауважень проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про утворення Державної
характеру і стане координаційним центром для установи „Центр психічного здоров’я Міністерства охорони здоров’я України”.
мережі відповідних реабілітаційних центрів;

9) прискорити схвалення концепції
Позиція Комітету: виконано частково
Інформація Мінсоцполітики:
державної
цільової
програми
медичної,
Концепція Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації
психологічної, соціальної реабілітації та адаптації
учасників антитерористичної операції на період до і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції на період 2022
2020 року та прийняття відповідної державної року схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 475-р.
Міністерство соціальної політики визначено державним замовником Програми.
програми;
Розпорядженням визначено Міністерству соціальної політики разом з іншими
заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у
шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми з
фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників
антитерористичної операції на період до 2022 року.
Наразі розпочато роботу по розробці проекту зазначеної Програми.
Позиція Комітету: виконується
10) забезпечити постійний контроль
Інформація Мінсоцполітики
реалізації передбачених законодавством пільг і
Відповідно до покладених завдань Держслужбою та Мінсоцполітики здійснюється
соціальних гарантій учасників антитерористичної
постійний
контроль реалізації передбачених законодавством пільг і соціальних гарантій
операції з числа внутрішньо переміщених осіб;
учасників АТО, а саме збирає та аналізує:
- інформацію про потребу в забезпеченні житлом ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції;
- потребу та стан забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
- потребу та стан забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, в тому числі
протезуванням;
- потребу та стан виплати щорічної грошової допомоги до 5 травня;
- інформацію за напрямом соціальної та професійної адаптації учасників
антитерористичної операції;
- інформацію щодо забезпечення заходами із психологічної реабілітації учасників
антитерористичної операції.
Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України „Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб” (далі – Закон про ВПО) громадяни пенсійного віку, особи з
інвалідністю, діти-інваліди та інші особи, які перебувають у складних життєвих обставинах,
зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, мають право на отримання соціальних послуг
відповідно до законодавства України за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої
внутрішньо переміщеної особи.
З прийняттям постанови Кабміну № 861 від 23.11.2016 року внутрішньо переміщені
особи з числа інвалідів війни-учасників АТО, а також члени сімей загиблих учасників АТО

11)
запровадити
для
учасників
антитерористичної операції, учасників Революції
Гідності та членів сімей загиблих таких осіб
європейську модель реімбурсації (відшкодування
вартості) лікарських засобів та медичних послуг;

беруться на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем реєстрації
фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи.
Позиція Комітету: не виконано
Інформація Мінсоцполітики
Наразі постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 863 „Про запровадження
відшкодування вартості лікарських засобів” запроваджено відшкодування вартості лікарських
засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання,
цукровий діабет II типу, бронхіальну астму, за визначеним переліком міжнародних
непатентованих назв лікарських засобів.

12) унормувати питання визначення та
Виконано
Інформація Мінсоцполітики.
затвердження кваліфікаційних характеристик
Мінсоцполітики забезпечило внесення до Національного класифікатора України ДК 003
професій ерготерапевта, фізичного терапевта і
„Класифікатор
професій”, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010
лікаря з фізичної і реабілітаційної медицини;
№ 327, нових назв посад „Лікар фізичної та реабілітаційної медицини” з кодом 2221.2,
„Фізичний терапевт” та „Ерготерапевт” з кодом 2229.2 (Зміни № 5 до Класифікатора
затверджено наказом Мінеконрозвитку від 10.08.2016 № 1328).
Наказом МОЗ від 07.11.2016 № 1171 „Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78” затверджено кваліфікаційні характеристики:
„лікар фізичної та реабілітаційної медицини”, „ерготерапевт”, „фізичний терапевт”.
13) врегулювати питання щодо виплати
Виконано
грошової компенсації сум податку з доходів
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 2
фізичних осіб за належні військовослужбовцям Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що
під час проходження військової служби виплати, утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних
які здійснюються після їх виключення зі списків військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу» № 375
особового складу військових частин;
від 31.05.2017 року.
Прийнятими змінами передбачено, що грошова компенсація виплачується громадянам
України, які відповідно до законодавства мають статус військовослужбовця, поліцейського або
є особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, ДСНС,
податкової міліції, Національного антикорупційного бюро, а також особам, звільненим із
служби, для відшкодування утриманих сум податку з їх грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, право на які вони набули у зв’язку з виконанням обов’язків під час
проходження служби.
Позиція Комітету: виконується частково
14) стимулювати впровадження та розвиток
в Україні новітніх технологій протезування

Так, для постраждалих учасників Революції Гідності протезування виробами підвищеної
учасників
антитерористичної
операції
та
учасників
Революції
Гідності
виробами функціональності за новітніми технологіями за рахунок коштів державного бюджету не
підвищеної
функціональності
(зокрема передбачено.
Інформація Мінсоцполітики.
біопротезування);
Завдяки залученню міжнародної допомоги у 2015-2016 рр. було проведено навчання
спеціалістів протезної галузі з питань застосування в Україні новітніх технологій.
У 2016 році вітчизняними підприємствами протезної галузі було впроваджено
протезування (ортезуваня) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні
можливості кінцівок, виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями
виготовлення в Україні, а саме протезно-ортопедичні вироби Touch Bionics, Bibionic та C-leg R.
У 2016 році протезування за новітніми технологіями в Україні здійснено 9 учасникам
антитерористичної операції (у ТОВ „Ортотех-Сервіс ГмбХ” та ТОВ „Ортсабо-СЦР”).
15) вжити заходів для забезпечення
Позиція Комітету: не виконано
реалізації інвалідами війни III групи та
Інформація Мінсоцполітики.
Відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого
учасниками бойових дій, які отримали статус у
постановою
Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 423 (зі змінами), на Міністерство
зв’язку з участю в антитерористичної операції,
права на першочергове поліпшення житлових покладені завдання, зокрема, з організації та координації роботи із забезпечення житлом
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, військовослужбовців, звільнених у
умов;
запас або відставку, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових
умов, в органах місцевого самоврядування, військовослужбовців, звільнених у запас або
відставку, для відселення їх із закритих та віддалених від населених пунктів військових
гарнізонів.
У Державному бюджеті України у попередні роки не було передбачено видатків для
придбання житла пільговим категоріям громадян.
Під час формування бюджетних запитів Мінсоцполітики щороку надавало Мінфіну
пропозиції про потребу у видатках для придбання житла пільговим категоріям громадян, також
Міністерство надавало пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2016
рік з урахуванням видатків на забезпечення житлом пільгових категорій громадян, проте кошти
у Державному бюджеті на такі цілі не передбачено.
Таким чином, питання щодо забезпечення житлом пільгових категорій громадян може
бути вирішене в разі передбачення відповідних видатків у державному бюджеті на зазначені
цілі.
Інформація Комітету.
Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»:

16) забезпечити невідкладну виплату
державної допомоги, встановленої Законом
України "Про встановлення державної допомоги
постраждалим
учасникам
масових
акцій
громадського протесту та членам їх сімей", та
передбачити механізм її індексації;

учасники бойових дій мають право на першочергове забезпечення жилою площею осіб,
які потребують поліпшення житлових умов, а учасники бойових дій, які дістали поранення,
контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов'язків військової
служби, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;
інваліди війни мають право на позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують
поліпшення житлових умов, і повинні бути забезпечені жилою площею протягом двох років з
дня взяття на квартирний облік.
В Державному бюджеті України на 2017 рік Мінсоцполітики передбачена бюджетна
програма по КПКВК 2511120, яка передбачає субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для
сімей загиблих учасників АТО, для учасників АТО з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи, а
також для осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких
настала внаслідок участі в АТО.
Комітет на своєму засіданні 04.10.2017 прийняв рішення щодо необхідності поширення
бюджетної програми по КПКВК 2511120 на інвалідів війни і учасників бойових дій з числа
внутрішньо переміщених осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції.
Відповідні пропозиції Комітету були направлені для врахування в роботі над проектом
Державного бюджету України на 2018 рік Комітету з питань бюджету, Міністру фінансів
України Данилюку О.О. та Прем’єр-міністру України Гройсману В.Б.
Позиція Комітету: не виконано
По суті порушеного питання Мінсоцполітики інформації не надано.
Інформація Комітету.
Законом України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам
масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" № 745 від 21.02.2014 року встановлено
такі види одноразової державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій
громадського протесту та членам сімей Героїв Небесної Сотні:
1) допомога у зв’язку зі смертю члена сім’ї, який брав участь у масових акціях
громадського протесту, за умови, що смерть безпосередньо пов’язана з участю в масових акціях
громадського протесту, у розмірі 1 млн грн.
2) допомога у зв’язку з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень учаснику масових акцій
громадського протесту у розмірі 700 тис. грн.
3) допомога у зв’язку з нанесенням тілесних ушкоджень середньої тяжкості учаснику
масових акцій громадського протесту у розмірі 500 тис. грн.

17) забезпечити виплату державної
допомоги особам, які постраждали внаслідок
масових
акцій
громадського
протесту,
невідкладно після включення таких осіб
Міністерством охорони здоров’я України до
відповідного списку постраждалих;
18) забезпечити персоніфікований облік
страхових внесків, сплачених за кожного
військовослужбовця (крім військовослужбовців
строкової військової служби), кожну особу
рядового і начальницького складу;

4) допомога у зв’язку з нанесенням легких тілесних ушкоджень, побоїв, мордувань
учаснику масових акцій громадського протесту у розмірі
200 тис. грн.
5) допомога у зв’язку із знищенням або пошкодженням майна учасника масових акцій
громадського протесту - в розмірі витрат, необхідних для відновлення майна або придбання
майна аналогічної вартості.
Щорічно розпорядженнями Кабінету Міністрів України із резервного фонду бюджету
виділяється лише частина суми на виплату допомоги у зв’язку зі смертю члена сім’ї або
нанесенням тілесних ушкоджень різного ступнею тяжкості, що передбачена Законом. Так,
станом на серпень 2017 року, з урахуванням постанови Кабміну від 01.02.2017 р. № 35 «Про
виплату у 2017 році одноразової грошової допомоги…», розмір призначених допомог склав:
1) у зв’язку зі смертю члена сім’ї, який брав участь у масових акціях громадського
протесту, за умови, що смерть безпосередньо пов’язана з участю в масових акціях громадського
протесту, - 701,4 тис. грн (70%);
2) у зв’язку з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень учаснику масових акцій
громадського протесту у розмірі – 350,7 тис. грн. (50%);
3) у зв’язку з нанесенням тілесних ушкоджень середньої тяжкості учаснику масових
акцій громадського протесту – 114,45 тис. грн. (23%);
4) у зв’язку з нанесенням легких тілесних ушкоджень, побоїв, мордувань учаснику
масових акцій громадського протесту – 64,0 тис. грн. (32%).
Виплата допомоги у зв’язку із знищенням або пошкодженням майна учасника
масових акцій громадського протесту взагалі ще не проводилась.
По суті порушеного питання Мінсоцполітики інформації не надано.
Позиція Комітету: не виконано
Наприклад, наказом Міністерства охорони здоров’я України № 537 від 18.05.2017 року особа
включена до переліку осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження, а кошти для здійснення
виплати державної допомоги виділені розпорядженням Кабінету Міністрів України № 622-р від
13.09.2017 року.
Позиція Комітету: виконано
Пунктом 9 розділу ІV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум
нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 року № 435 (із змінами)
передбачено, що з 01.06.2016 року страхувальники, у тому числі ті, які нараховують та
сплачують єдиний внесок за осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців
строкової та альтернативної служби), осіб рядового і начальницького складу, військові частини
(установи) формують та подають такі звіти у розрізі кожної застрахованої особи.

19) вжити заходів для забезпечення
виплати одноразової грошової допомоги:
- демобілізованим військовослужбовцям,
інвалідність
яких
настала
внаслідок
захворювання,
пов’язаного
із
захистом
Батьківщини, або захворювання, що мало місце в
період проходження ним військової служби чи
пов’язаного з виконанням обов’язків військової
служби;
членам
сімей
демобілізованих
військовослужбовців, які померли внаслідок таких
захворювань;
20)
унормувати
питання
надання
посадовими особами практичної допомоги
учасникам антитерористичної операції та членам
сімей загиблих таких осіб в отриманні документів,
необхідних для встановлення відповідного
статусу;

Пунктом 3 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 року № 2148, передбачено, що «протягом
п’яти років з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" військовими частинами та органами, які
виплачують грошове забезпечення відповідно до законодавства, до Пенсійного фонду
подаються, у разі їх відсутності, персоніфіковані відомості про грошове забезпечення та сплату
страхових внесків за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року, необхідні для
призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової
служби), особам рядового і начальницького складу, поліцейським, у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України".
Позиція Комітету: в стадії виконання
Кабміном законодавчі пропозиції щодо врегулювання цього питання не надані.
Інформація Комітету:
На розгляді у Верховній Раді України знаходяться законопроекти за реєстр. № 6268 від
31.03.2017 року, №6268-1 від 07.04.2017 року та №6268-2 від 14.04.2017 року (автори – народні
депутати України), якими пропонуються шляхи вирішення питання виплати одноразової
грошової допомоги у разі інвалідності (смерті) внаслідок захворювання, пов’язаного із захистом
Батьківщини, або захворювання, що мало місце в період проходження ним військової служби чи
пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, після звільнення особи із військової
служби.
Позиція Комітету: не виконано
Зазначеними в листі Мінсоцполітики Порядками передбачено перелік документів, який
необхідно зібрати для отримання відповідного статусу. Водночас учасники АТО та члени сімей
загиблих стикаються з проблемами в отриманні того чи іншого необхідного документа
(затягування органами термінів оформлення документів, неправильне їх оформлення тощо) та
не можуть своєчасно реалізувати своє право на отримання статусу.
Інформація Мінсоцполітики.
Питання надання документів, необхідних для встановлення статусу ветерана війни або
особи, на яку поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”, врегульовано постановами Кабінету Міністрів України:

від 20.08.2014 № 413 „Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій
особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення”;
від 08.09.2015 № 685 „Про затвердження Порядку надання статусу інваліда війни особам,
які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення”;
від 23.09.2015 № 739 „Питання надання статусу учасника війни деяким особам”;
від 23.09.2015 № 740 „Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку
поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”.
Отже, довідки про залучення та безпосередню участь в антитерористичній операції або
забезпеченні її проведення, інші документи, які дають право на встановлення відповідного
статусу, видаються органами військового управління, іншими органами відповідно до
компетенції, а також підприємствами, установами та організаціями, які направляли своїх
працівників для участі у забезпеченні проведення антитерористичної операції.
21) опрацювати питання щодо:
утворення Міністерства України у справах
ветеранів;

Позиція Комітету: не виконано
Інформація Мінсоцполітики.
Після проведення Комітетом у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників
антитерористичної операції та людей з інвалідністю Верховної Ради круглого столу на тему:
„Шляхи удосконалення соціального захисту ветеранів війни. Актуальність утворення єдиного
координуючого органу – Міністерства у справах ветеранів України”, Держслужбою 8 та 11
серпня 2017 року проведено публічні обговорення щодо утворення Міністерства, на яких
представникам громадянського суспільства роз`яснена та доведена офіційна державна позиція
та надані інформаційні матеріали.
За результатами опрацювання Рекомендацій не було висловлено суттєвих заперечень
щодо утворення Міністерства у справах ветеранів.
Разом з тим варто зазначити, що відповідно до частини третьої статті 5 Закону України
„Про центральні органи виконавчої влади” утворення, реорганізація та ліквідація міністерства,
іншого центрального органу виконавчої здійснюються з урахуванням завдань Кабінету
Міністрів України, а також з урахуванням необхідності забезпечення здійснення повноважень
органів виконавчої влади і недопущення дублювання повноважень.

виокремлення
учасників
Інформація Мінсоцполітики
розроблення окремого нормативного акта з питань визначення статусу і
антитерористичної операції в окрему соціальну
соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей вважається
категорію з наданням відповідного статусу;
недоцільним.
Правові та організаційні основи боротьби з тероризмом і гарантії правового та
соціального захисту громадян у зв’язку з участю в боротьбі з тероризмом визначено Законом
України „Про боротьбу з тероризмом”.
Статтею 21 цього Закону визначено категорії осіб, які у зв’язку з цим підлягають
правовому і соціальному захисту, та встановлено їм соціальні гарантії. Окремий статус таким
особам не встановлюється та відповідні посвідчення не видаються.
Відповідно до пунктів 19 та 20 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, мають право на
встановлення статусу учасника бойових дій та на відповідні пільги і соціальні гарантії
встановлені Законом.
Виокремлення осіб, які брали участь в антитерористичну операції, в окрему соціальну
категорію з наданням їм відповідного статусу вимагатиме внесення змін до низки законодавчих
та нормативно-правових актів і призведе до значних витрат з державного бюджету.
Надання соціальної підтримки громадянам за рахунок коштів Державного бюджету
України має вирішуватись комплексно, виходячи з єдиних принципів та норм, з урахуванням
фінансових можливостей держави та забезпечення своєчасним і в повному обсязі фінансування
уже прийнятих рішень щодо соціального захисту населення.
З урахуванням викладеного розроблення окремого нормативного акта з питань
визначення статусу і соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх
сімей вважається недоцільним.
виконано
врегулювання на законодавчому рівні
14.11.2017
року Верховною Радою України прийнято Закон України „Про внесення змін
питання надання відповідного статусу цивільним
Закону
України
„Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (реєстр. № 5697),
громадянам,
які
внаслідок
проведення
яким,
зокрема,
передбачено
надання статусу інваліда війни громадянам, які стали інвалідами
антитерористичної операції одержали поранення,
внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин,
контузію чи каліцтво;
боєприпасів і військового озброєння на території, де органи державної влади здійснюють свої
повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, під час проведення
антитерористичної операції та надання відповідних їм пільг.

Виконано
скасування заборони закупівлі закладами
Із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року № 710 „Про
охорони здоров’я комп’ютерної техніки та меблів,
ефективне
використання державних коштів” втратила чинність постанова Кабінету Міністрів
особливо
в
областях,
де
проводиться
України від 01.03.2014 року № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат
антитерористична операція;
бюджету”, яка передбачала заборону на придбання комп’ютерної техніки та меблів.

виділення
додаткових
коштів
для
покращення матеріально-технічної бази госпіталів
ветеранів війни та центрів медико-психологічної
реабілітації і придбання для них сучасного
обладнання;

Інформація Мінсоцполітики
Усі питання, пов’язані із організацією та фінансовим забезпеченням
діяльності комунальних закладів охорони здоров’я, відносяться до компетенції
органів місцевого самоврядування.
У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги медичної субвенції
окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і районних
бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення) бюджетів та бюджетів об'єднаних територіальних
громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій
громад. Залишки коштів за медичною субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються
на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися у наступному
бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції, у тому числі на оновлення
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.
Відповідні місцеві ради повинні додатково понад обсяги субвенції планувати та
здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних і капітальних видатків закладів охорони
здоров’я та програм у сфері охорони здоров’я, визначених у статті 1034 Бюджетного кодексу
України. Отже, усі питання, пов’язані із організацією та фінансовим забезпеченням
діяльності комунальних закладів охорони здоров’я, відносяться до компетенції
органів місцевого самоврядування.
З метою покращення забезпечення госпіталів ветеранів війни прийнято постанову
Кабінету Міністрів України 27.01.2016 № 34 „Про збільшення норм грошових витрат на
харчування та медикаменти в закладах охорони здоров’я для ветеранів війни”. Зазначеною
постановою передбачено збільшення норм грошових витрат на обслуговування ветеранів війни
в Українському державному медико-соціальному центр ветеранів війни, госпіталях, відділень,
палатах для ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах, встановивши їх розміри у
розрахунку на одного хворого на день: на харчування – 55 грн, на придбання медикаментів і
перев’язувальних засобів – 65 грн, крім спеціалізованих відділень і палат, для яких передбачено
вищі норми.

Інформація Мінсоцполітики
надання дружинам (чоловікам) та батькам
Мінсоцполітики звернулося до Кабінету Міністрів України листом від 19.08.2017 №
Героїв Небесної Сотні права на достроковий вихід
16794/0/2-17/21 щодо зняття з контролю виконання цього доручення.
на пенсію;
Мінсоцполітики на виконання доручення Прем’єр-міністра України Гройсмана В. Б. від
28.02.2017 № 7246/1/1-17 розробило проект Закону України „Про внесення зміни до пункту 3
розділу XV „Прикінцеві положення” Закону України „Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” (далі – проект Закону), яким пропонується надати дружинам (чоловікам)
та батькам учасників революції гідності права на призначення дострокової пенсії за віком після
досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше
ніж 25 років для чоловіків і не менше ніж 20 років – для жінок.
Проект Закону не підтримано Мінфіном та Мінекономрозвитку у зв’язку з тим, що
реалізація запропонованих змін потребуватиме додаткових видатків з бюджету Пенсійного
фонду та призведе до збільшення видатків державного бюджету на покриття дефіциту
Пенсійного фонду, а пропозиції щодо визначення джерел покриття додаткових видатків
Державного бюджету у проекті акта відсутні.
У зв’язку з непідриманням проекту Закону Мінсоцполітики звернулося до Кабінету
Міністрів України листом від 19.08.2017 № 16794/0/2-17/21 щодо зняття з контролю
вищезазначеного доручення Прем’єр-міністра України В.Гройсмана.
розділення бюджетної програми КПКВК
2501220 "Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів та ветеранів, заходи з
відвідування військових поховань і військових
пам’ятників та з увічнення Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років" на дві окремі
бюджетні програми з підтримки окремо
громадських організацій інвалідів та окремо для
громадських організацій ветеранів і учасників
антитерористичної операції;

Позиція Комітету: не виконано
Інформація Мінсоцполітики.
Під час формування бюджетних запитів на 2018 рік, Мінсоцполітики запропонувало
Міністерству фінансів розділити бюджетну програму 2501220 „Фінансова підтримка
громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і
військових пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні” на дві окремі бюджетні програми:
2505030 „Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів, заходи з відвідування
військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам'ятних та
історичних дат ”;
2507020 „Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів”.
В проекті бюджету на 2018 рік це не передбачено.
Інформація Комітету: Комітет за результатами розгляду проекту бюджету на 2018 рік
направив відповідні пропозиції щодо розділення бюджетної програми по КПКВК 2501220
Комітету з питань бюджету, Міністру фінансів України Данилюку О.О. та Прем’єр-міністру
України Гройсману В.Б.

виокремлення
в
окрему
бюджетну
Позиція Комітету: не виконано
програму фінансування санаторно-курортного
Інформація Мінсоцполітики.
Згідно з пунктом 10 статті 7 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
лікування, оздоровлення та реабілітації осіб, які
постраждали
внаслідок
масових
акцій захисту» до інвалідів війни віднесено осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва,
громадського протесту та отримали тяжкі та контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революція Гідності, та які
середньої тяжкості тілесні ушкодження, що звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.
Зазначені особи забезпечуються санаторно-курортним лікуванням відповідно до
встановлено судово-медичною експертизою;
постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 „Про затвердження Порядку
забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними
підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та
Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад”.
Санаторно-курортне лікування зазначеної категорії осіб здійснюється за рахунок
бюджетної програми КПКВК 2501470 „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 інвалідів.
Окрім того, особи, які під час участі у Революції Гідності зазнали поранень, каліцтва,
контузій чи інших ушкоджень здоров’я та в подальшому були включені МОЗ до переліку осіб,
які за результатами судово-медичної експертизи отримали під час участі у Революції Гідності
тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження, мають право на безоплатне медичне
обслуговування (лікування, диспансеризацію, медичну реабілітацію та інше) в Клінічній лікарні
„Феофанія” Державного управління справами, госпіталях ветеранів війни та військовомедичних закладах (госпіталях).
запровадження
інституту
Урядового
уповноваженого з питань постраждалих під час
Революції Гідності та членів їхніх сімей;

Позиція Комітету: не виконано
Інформація Мінсоцполітики
На сьогодні існує практика запровадження посад урядових уповноважених, зокрема,
постановами Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 125 „Про затвердження Положення
про Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 № 5”, від 08.08.2016 № 647 „Про затвердження
Положення про Урядового уповноваженого з питань інвестицій” (Урядовий уповноважений
підпорядковується Кабінетові Міністрів України), від 11.03.2015 № 88 „Питання Урядового
уповноваженого з питань управління державним боргом” (Урядовий уповноважений
підпорядковується Міністрів фінансів).
При цьому відповідно до частин третьої та дев’ятої статті 47 Закону України „Про
Кабінет Міністрів України” Секретаріатом Кабінету Міністрів України керує Державний
секретар Кабінету Міністрів України. Структура Секретаріату Кабінету Міністрів України

затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Державного секретаря Кабінету
Міністрів України.
доцільності надання відповідного статусу
особам, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах її проведення, у складі добровольчих
формувань,
що
були
утворені
або
самоорганізувалися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України,
але в подальшому не були включені до складу
Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх
справ України, Національної поліції України,
Національної гвардії України та інших утворених
відповідно до законів України військових
формувань та правоохоронних органів;

В стадії розгляду
На розгляді у Верховній Раді України перебувають законопроекти за реєстр. № 6202 та
№ 6202-1, якими пропонується надати статус учасника бойових дій добровольцям, які у складі
добровольчих формувань, незалежно від того, чи були такі добровольчі формування включені
до складу Збройних Сил, МВС, Нацгвардії та інших утворених відповідно до законів України
військових формувань та правоохоронних органів, брали безпосередню участь в
антитерористичній операції.

надання статусу інваліда війни особам, які
стали інвалідами внаслідок захворювання,
пов’язаного з безпосередньою участю в
антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах її проведення;

виконано
14.11.2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України „Про внесення змін
Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (реєстр. № 5697),
яким, зокрема, передбачено надання статусу інваліда війни також особам, які стали інвалідами
внаслідок захворювання, одержаного під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції.

спрощення механізму надання особам, які
брали безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах її проведення, статусу
учасника бойових дій, інваліда війни, учасника
війни, члена сім’ї загиблого та видачі їм
відповідних посвідчень, зокрема, забезпечити
надходження
необхідних
документів
до
уповноважених органів не шляхом подання їх

Позиція Комітету: не виконано
Інформація Мінсоцполітики
Держслужбою в межах компетенції здійснюються заходи щодо сприяння в оформленні
документів особам, які брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
з метою встановлення статусу учасника бойових дій, інваліда війни, учасника війни, члена сім’ї
загиблого шляхом залучення працівників територіальних органів Державної служби України у
справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції у взаємодії з представниками
громадських організацій та об’єднань з метою спрощення механізму обміну інформації між
відповідними органами та установами.

особою, а одержання шляхом обміну інформацією
між відповідними органами та установами
(військовими комісаріатами, медико-соціальними
експертними комісіями, органами соціального
захисту населення тощо).
3. Державному управлінню справами:
1) спростити порядок реалізації особами,
які під час участі у Революції Гідності зазнали
поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень
здоров’я, права на безоплатне медичне
обслуговування (лікування, диспансеризацію,
медичну реабілітацію тощо) у Клінічній лікарні
"Феофанія" Державного управління справами;

Виконано

Інформація Державного управління справами.
Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про забезпечення належного медичного
обслуговування осіб, які отримали ушкодження здоров’я під час участі у Революції Гідності»
№851 від 08.12.2015 року особи, які під час участі у Революції Гідності зазнали поранень,
каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров’я та в подальшому були включені Міністерством
охорони здоров’я України до переліку осіб, які за результатами судово-медичної експертизи
отримали під час участі у Революції Гідності тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження,
мають право на безоплатне медичне обслуговування (лікування, диспансеризацію, медичну
реабілітацію та інше) в Клінічній лікарні "Феофанія" Державного управління справами,
госпіталях ветеранів війни та військово-медичних закладах (госпіталях).
Розпорядженням керівника Державного управління справами від 28.03.2017 року № 89
«Про внесення змін до Порядку забезпечення належної медичної допомоги у Клінічній лікарні
«Феофанія» Державного управління справами» особам, які отримали ушкодження здоров’я під
час участі у Революції Гідності» визначено механізм надання безоплатної стаціонарної медичної
допомоги вказаним особам та спрощено порядок їх госпіталізації до лікарні.
Наразі госпіталізація таких пацієнтів здійснюється за направленням медичних закладів за
місцем проживання. Починаючи з 2014 року висококваліфіковану стаціонарну медичну
допомогу безоплатно було надано 125 особам, які отримали ушкодження здоров’я під час участі
в Революції Гідності, у тому числі 10 особам у 2017 році.
Жодного випадку відмови в госпіталізації зазначеним особам, направленим на лікування до
Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами», не було.
Усі витрати, пов’язані з наданням медичної допомоги (перебування в стаціонарі,
харчування, обстеження та лікування) здійснювалися за рахунок коштів, передбачених
державним бюджетом на утримання лікарні.
2) опрацювати питання щодо надання
Позиція Комітету: не виконано
особам, які під час участі у Революції Гідності
Інформація Державного управління справами
зазнали поранень, каліцтва, контузій чи інших

ушкоджень здоров’я, права на безоплатне
отримання всіх необхідних послуг у медичнолікувальних та санаторно-курортних закладах
Державного управління справами.
4. Місцевим органам виконавчої влади
та органам місцевого самоврядування у межах
їхніх повноважень:
1) забезпечити виконання вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016
року № 34 "Про збільшення норм грошових
витрат на харчування та медикаменти в закладах
охорони здоров’я для ветеранів війни";

Безоплатного забезпечення лікуванням вказаних осіб в інших лікувальних і санаторнокурортних закладах Державного управління справами Постановою Верховної Ради України
«Про забезпечення належного медичного обслуговування осіб, які отримали ушкодження
здоров’я під час участі у Революції Гідності» №851 від 08.12.2015 року не передбачено.
Позиція Комітету: виконано частково.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року № 34 норми грошових
витрат на обслуговування ветеранів війни в Українському державному медико-соціальному
центрі ветеранів війни, госпіталях, відділеннях, палатах для ветеранів війни у лікувальнопрофілактичних закладах, встановлені у таких розмірах у розрахунку на одного хворого на день:
на харчування - 55 гривень;
на придбання медикаментів і перев’язувальних засобів - 65 гривень, крім спеціалізованих
відділень і палат, для яких передбачено вищі норми.
Більшість областей дотримуються визначених норм при плануванні видатків на зазначені
цілі. Водночас норми не виконуються у таких областях:
у Волинській (у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни вартість 1 ліжко-дня на
медикаменти – 41,33 грн, харчування – 35,63 грн),
Сумській (медикаменти – 52,56 грн, харчування – 40,24 грн),
Тернопільській (медикаменти 49,08 грн, харчування – 44,81),
Херсонській (медикаменти – 45,56 грн, харчування – 44,12 грн),
Черкаській (медикаменти – 39,62 грн, харчування – 40,38 грн),
Чернівецькій (медикаменти – 54,73 грн, харчування – 50,41 грн).
2) забезпечити реалізацію Закону України
Позиція Комітету: не виконано
«Про регулювання містобудівної діяльності» в
За даними моніторингу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловочастині затвердження планів зонувань населених комунального господарства України у першому півріччі 2017 року за узагальненою інформацією,
пунктів або детального плану території;
що надійшла від обласних державних адміністрацій, загальна ситуація із забезпеченням
містобудівною документацією регіонального рівня залишилась фактично незмінною.
Схемами планування території забезпечені всі області. Разом з тим, у трьох областях схеми
планування залишаються застарілими – розробленими у 80-х – 90-х роках:
- Івано-Франківська – 1979 рік розроблення,
- Київська – 1988 рік розроблення,
- Тернопільська – 1979 рік розроблення.
Наразі залишається п’ять районів, де відсутні схеми планування – три у Запорізькій області
та два у Хмельницькій.

За рахунок розроблення 3-х нових схем планування території районів до 10,9% (+ 0,6 % за
звітній період) збільшилась кількість зазначеної містобудівної документації, розробленої після 2011
року.
Разом з тим, 79,7 % схем планування території районів розроблено ще за радянських часів,
а тому вони є мало актуальними для практичного застосування в сучасних соціально-економічних
реаліях.
Чинними генеральними планами міст забезпечені всі обласні центри, міста обласного
значення та міста районного значення.
При цьому, зберігається невелика позитивна динаміка в частині оновлення
містобудівної документації для міст обласного та районного значення.
Відсоток генеральних планів, розроблених після 2011 року, становить для:
міст обласного значення – 32,8 % (+ 2,3 % за звітній період),
міст районного значення – 12,3 % (+ 1,3 % за звітній період).
За рахунок розроблення у поточному році п’яти генеральних планів з 11,4 % до 11,7 %
збільшилась кількість актуальних генеральних планів селищ міського типу, розроблених після
2011 року. При цьому, загальний відсоток забезпечення селищ міського типу генеральними
планами становить 95,9 %.
Критичною залишається ситуація із оновленням містобудівної документації сільських
населених пунктів. Незважаючи на розроблення у першому півріччі 2017 року 187 нових генеральних
планів сіл (найбільше у Хмельницькій і Рівненській областях – 71 та 27 відповідно), суттєвого
покращення стану справ у цьому сегменті не відбулось.
Лише у 71,9 % (+ 0,4 % за звітній період) сільських населених пунктів є генеральні плани.
При цьому, тільки 7,9 % (+ 0,7 % за звітній період) таких генеральних планів, розроблених після 1991
року, слід вважати актуальними.
Застарілість проектних рішень наявних генеральних планів, розроблених ще за
радянських часів, є ключовою проблемою у сфері забезпечення населених пунктів
містобудівною документацією. Наразі потребують оновлення, внесення змін або нового
розроблення генеральні плани:
міст-обласних центрів – 1 (м. Івано-Франківськ);
міст обласного значення – 32 (24,4 % від загальної кількості);
міст районного значення – 105 (43,0 % від загальної кількості);
селищ міського типу – 444 (65,2 % від загальної кількості);
сільських населених пунктів – 24680, (92,1 % від загальної кількості).

Також, проведено моніторинг забезпечення планами зонування територій міських
населених пунктів, за результатами якого встановлено, що для міст – обласних центрів ситуація
залишилась незмінною. Наразі плани зонування території затверджено в 17-ти містах: м.
Вінниця, м. Дніпро, м. Житомир м. Кропивницький, м. Луцьк, м. Миколаїв, м. Одеса, м. Рівне,
м. Суми, м. Тернопіль, м. Ужгород, м. Харків, м. Херсон, м. Хмельницький, м. Чернівці, м.
Черкаси, м. Чернігів, що складає 77,3 % від можливої необхідності.
Крім того, розроблено та затверджено 57 планів зонування території міст обласного
значення (з них 9 у поточному році), що складає 43,5 % від потреби.
Планів зонування території міст районного значення за звітній період не затверджено.
3) звернути увагу посадових осіб органів
Виконується
державної
влади
та
органів
місцевого
Питання відповідного шанобливого ставлення та надання всебічної допомоги захисникам
самоврядування на необхідність відповідного територіальної цілісності України та членам родин загиблих знаходиться на контролі на всіх
шанобливого ставлення та надання всебічної рівнях місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
допомоги захисникам територіальної цілісності
України та членам родин загиблих при зверненні
останніх до органів державної влади та місцевого
самоврядування.

