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ЗВІТ 

 

за результатами візиту в США щодо розвитку партнерства та забезпечення 

підтримки у створенні Міністерства у справах ветеранів в Україні 

 

6-9 березня 2018 року відбувся робочий візит Голови Комітету Верховної Ради 

України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників 

антитерористичної операції та осіб з інвалідністю Олександра Третьякова до 

Вашингтону, США, з метою встановлення контактів та розвитку партнерства з 

представниками Конгресу, Уряду та громадськими організаціями США. Візит 

був організований за сприяння Посольства України в США. В рамках візиту 

відбулися такі зустрічі: 

 

Зустріч з Головою Комітету у справах ветеранів Палати представників 

Конгресу США Філом Роу. В результаті зустрічі досягнуто домовленості про 

стратегічну співпрацю між парламентськими комітетами у справах ветеранів 

США та України, з метою обміну законодавчим та законотворчим досвідом, а 

також участь представників Комітету у справах ветеранів Конгресу США у 

роботі з підготовки до створення Міністерства у справах ветеранів України. 

Форма співпраці уточнюється секретаріатами комітетів, враховуючи 

Меморандум про співробітництво між Конгресом США і Верховною Радою 

України, підписаний 15.06.2017 р. Голова Комітету Конгресу підкреслив 

важливість та висловив повну підтримку ініціативі створення Міністерства у 

справах ветеранів в Україні. Також висловив зацікавленість представників 

Конгресу відвідати Україну з зустрічним візитом.  

 

Зустріч з першим заступником Міністра у справах ветеранів США 

Томасом Боуманом та заступниками Міністра, відповідальними за 

ключові напрями роботи Міністерства. Томас Боуман привітав Україну з 

прийняттям Парламентом України 27 лютого 2018 року Постанови про 

звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо 

створення Міністерства у справах ветеранів, відзначивши правильність та 

важливість такого рішення. Американська сторона надала інформацію про 

структуру міністерства, модель та підходи до надання послуг ветеранам та 

запевнила у готовності всебічно сприяти розвитку системи державної 

підтримки ветеранів в Україні. Зокрема, обговорили можливість залучення 

фахівців Міністерства у справах ветеранів США до роботи з підготовки до 

створення Міністерства у справах ветеранів України.  

 

Зустріч з директором департаменту Міністерства оборони США з питань 

пошуку військовополонених та безвісно відсутніх Келлі Маккігом. Дана 

зустріч ще раз підкреслила необхідність посилити міжнародну співпрацю у 
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сфері пошуку тіл загиблих, вдосконалити механізми проведення пошукових 

робіт та обліку інформації в Україні.  

 

Зустріч з Директором розвитку ініціатив трансатлантичного лідерства 

Німецького Фонду Маршала у США (German Marshall Fund of the USA) 

Кевіном Котрелом. Фонд трансатлантичної співпраці зацікавлений посилити 

присутність в Україні. Зокрема у квітні цього року заплановано проведення 

семінару випускників навчальних програм фонду у Києві та міжнародна 

конференція з кращих практик підтримки ветеранів, яка фінансується Фондом, 

та проводиться за сприяння Комітету Верховної Ради України у справах 

ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та осіб 

з інвалідністю. Було запропоновано включити до сфери науково-дослідної 

діяльності Фонду аналіз системи соціального захисту ветеранів в Україні, як 

елементу системи національної безпеки і оборони. Дана пропозиція 

опрацьовується фахівцями фонду. 

 

Зустріч з американськими ветеранськими організаціями, зокрема 

представниками організації “Американський Легіон” (American Legion) та 

“Надія для воїнів” (Hope for the Warriors). 

Представникам ветеранського руху США було запропоновано створити 

коаліцію підтримки ветеранського руху України та виступити менторами щодо 

посилення спроможності українських ветеранів до об’єднання з метою захисту 

власних інтересів. Очікується, що представники американських ветеранських 

громадських організацій також увійдуть долучаться до роботи по створенню 

Міністерства у справах ветеранів в Україні в якості експертів.  

 

Висновки та завдання: 

 

- Американські партнери дуже вітають створення в Україні окремого 

Міністерства у справах ветеранів; 

- Найближчим часом має бути опрацьована можливість формального 

оформлення співпраці профільних комітетів у справах ветеранів 

Конгресу США та Верховної Ради України; 

- Фахівці Міністерства у справах ветеранів США, секретаріату Комітету 

палати представників Конгресу та ветеранських організацій готові брати 

участь у роботі по створенню Міністерства у справах ветеранів в Україні 

в якості експертів; 

- Потрібно провести додаткові консультації з низкою американських 

ветеранських організацій щодо утворення коаліції на підтримку 

ветеранських організацій в Україні; 

- Організувати зустрічний візит представників Конгресу та уряду США до 

України, зокрема у період 24-26 квітня 2018 р, для участі у Міжнародній 

конференції з питань кращих практик інтеграції ветеранів у мирне життя.  


