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Посилення 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

17  с ічня  2018  року
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Законодавство

У співпраці з громадськістю Комітет адаптував систему 
соціального захисту учасників АТО і членів сімей загиблих
учасників АТО до реалій військової агресії та її наслідків.

 

За період VIII скликання Парламентом ухвалено  
32 закони з питань соціального захисту учасників АТО
і членів сімей загиблих учасників АТО, з них
12 – ініційовані членами Комітету.  
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Україна була не готова до війни у 2014 році  
і не готова до наслідків цієї війни сьогодні.

В умовах військової агресії збудовані нові сучасні  
Збройні Сили України. 

Наступне завдання – чітка державна стратегія подолання 
короткострокових і довгострокових наслідків військової агресії. 

Питання соціального захисту ветеранів –  
справа честі для держави.

Виклики та пріоритети
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475 700

303 198

1 254

5 538

7 956

549 877

138 552

211 435

учасників бойових дій

учасників війни

інвалідів війни

членів сімей загиблих 
(померлих) ветеранів війни

з них 
учасників АТО

у зв’язку з 
АТО

у зв’язку з 
АТО

в АТО

Станом на 1 червня 2017 року в Україні зареєстровано:

Статистичні дані: Україна
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Органи виконавчої влади, які реалізують державну
політику у сфері надання пільг та інших
державних гарантій ветеранам 

Безплатне забезпечення протезами
Органи місцевого самоврядування
Місцеві органи виконавчої влади 
Державна служба у справах ветеранів 
Фонд соціального захисту інвалідів 
Міністерство соціальної політики 
Міністерство оборони 
Міністерство охорони здоров’я
Міністерство внутрішніх справ
Міністерство інфраструктури
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
Міністерство освіти і науки
Служба безпеки України
Служба зовнішньої розвідки
Державна служба з надзвичайних ситуацій
Державна прикордонна служба
Управління державної охорони
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
Державна фіскальна служба
Національна гвардія України 
Держспецтрансслужба
Пенсійний фонд України 
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 

Санаторно-курортне лікування

Пільги з оплати за житло та комунальні послуги

Безплатний проїзд

Безплатний ремонт власних будинків і квартир

Безплатне одержання ліків за рецептами

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

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
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1 рік 5 місяців

Особи з інвалідністю внаслідок участі в АТО не могли
реалізувати право на встановлення статусу інваліда війни
через перекладання відповідальності за підготовку
змін до постанови КМУ №1317 між Мінсоцполітики та МОЗ.

  

Питання було вирішено лише після втручання Комітету.

!
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Основні проблемні питання щодо реалізації
учасниками АТО та членами сімей загиблих
учасників АТО наданих законами
соціальних гарантій

Забезпечення
земельними
ділянками 

Забезпечення
житлом 

Питання
працевлаштування 

Відсутність єдиної державної
інформаційної політики
в частині пільг та інших
державних гарантій

Безкоштовшне
лікування у відомчих
лікувальних закладах
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Дискуcія

 

 

 

24 травня 2017 року за ініціативою Комітету 
відбувся круглий стіл на тему: 
«Шляхи удосконалення соціального захисту 
ветеранів війни. Актуальність утворення 
єдиного координуючого органу – 
Міністерства у справах ветеранів України»

19 жовтня 2016 року Комітет провів 
парламентські слухання на тему: 
«Державні гарантії соціального захисту 
учасників антитерористичної операції, 
Революції Гідності та членів їхніх родин: 
стан і перспективи»

12 липня 2017 року Президент України
Петро Порошенко підтримав ідею
утворення Міністерства у справах ветеранів
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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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Обмін досвідом  
та підтримка у США
26-28 червня 2017 року члени Комітету 
Верховної Ради у справах ветеранів, 
учасників бойових дій, учасників АТО 
та людей з інвалідністю разом 
з ветеранами АТО провели низку 
зустрічей в Сенаті, Конгресі і Міністерстві
у справах ветеранів США. 

«Створення Міністерства у справах ветеранів України — правильний шлях».
Виконавчий директор з питань охорони здоров'я  

Міністерства у справах ветеранів США Карен Мейлбранш
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Досвід США
На даний час Міністерство реалізує 
понад 100 федеральних і відомчих 
програм за наступними напрямами:
• соціальна реабілітація інвалідів;

• забезпечення житлом та скорочення 
числа бездомних ветеранів;

• сприяння у працевлаштуванні колишніх 
військовослужбовців;

• увічнення пам’яті ветеранів;

• різнопланова підтримка ветеранів та 
членів їх сімей з метою їх адаптації в 
суспільстві після завершення військової 
служби.

МІНІСТЕРСТВО 
У СПРАВАХ 
ВЕТЕРАНІВ

Чисельність службовців  
Міністерства:  

335 000

від загальної чисельності 
держслужбовців.  
Друге за чисельністю 
серед міністерств США.

≈12%
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Україна США

Загальна чисельність осіб, які мають 
право на отримання пільг у зв’язку з 
бойовими діями: 

Загальна чисельність осіб, які мають 
право на отримання пільг у зв’язку з 
бойовими діями: 

1 375 564 20 165 625

від загальної  
чисельності населення

від загальної  
чисельності населення

≈3% ≈6%
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Очікування від нового
Міністерства ветеранів

Зосередження в єдиному державному органі функцій
із забезпечення основних державних гарантій
соціального захисту ветеранів 

  

Координація діяльності інших органів влади
з питань соціального захисту ветеранів


