
 

 

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 18 квітня 2018 року 

 

 

Про запровадження в Національній академії державного 

управління при Президентові України курсу підготовки учасників 

антитерористичної операції до подальшої  їх роботи  

в органах державної влади 

 

Одним з основних напрямків діяльності Комітету у справах ветеранів, 

учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з 

інвалідністю є питання соціального захисту та реабілітації, у тому числі 

професійної, ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної 

операції. 

27 лютого 2018 року Верховна Рада України ухвалила Постанову  «Про 

звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо 

створення Міністерства України у справах ветеранів – центрального органу 

виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної 

політики у сфері соціального захисту ветеранів війни». На даний час у Кабінеті 

Міністрів України створена міжвідомча робоча група щодо утворення 

Міністерства у справах ветеранів. Також при Комітеті працює робоча група 
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для напрацювання пропозицій для Кабінету Міністрів України щодо 

утворення Міністерства у справах ветеранів. 

Народні депутати – члени Комітету, громадські організації ветеранів та 

самі ветерани бачать нове міністерство, як міністерство для ветеранів і  

переконані, що значний відсоток працівників міністерства (30-40%) мають 

складати власне ветерани. Такий принцип працює в аналогічному міністерстві 

у Сполучених Штатах Америки.  

Порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до 

державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях, 

визначається Законом України «Про державну службу». Зазначений Закон не 

передбачає пріоритетного права при проходженні конкурсного відбору на 

посади державної служби  ні для ветеранів, ні для будь-яких інших категорій 

громадян.  

У зв’язку з цим, є необхідність організації навчання ветеранів для 

надання їм базових знань Конституції України, державного управління, 

державної служби, планування бюджету, аналізу державної політики, 

публічних закупівель, антикорупційного законодавства, спеціалізованого 

законодавства у сфері соціального захисту та медичного забезпечення 

ветеранів та їхніх сімей тощо з метою підготовки для подальшої роботи на 

посадах державної служби.  

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного 

обговорення, Комітет вирішив: 

звернутися до Національної академії державного управління при 

Президентові України, Національного агентства України з питань державної 

служби та Міністерства освіти і науки України щодо опрацювання питання 

фахової підготовки ветеранів за рахунок бюджетних коштів для підготовки до  

конкурсу та подальшої роботи в державних органах. 

 

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ 

 


