
 

 

 

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 16 травня 2018 року 

 

Стан реалізації учасниками антитерористичної операції  

права на психологічну реабілітацію 

 

Для здійснення заходів із забезпечення постраждалих учасників 

антитерористичної операції психологічною реабілітацією з 2015 року у 

Державному бюджеті України запроваджено бюджетну програму по КПКВК 

2505150. 

Головним розпорядником бюджетних коштів визначено Міністерство 

соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики), а відповідальним 

виконавцем – Державну службу  України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції (далі – Служба). 

Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 221 затверджено 

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

здійснення заходів щодо психологічної реабілітації учасників антитерористичної 

операції, а наказом Мінсоцполітики від 23.06.2015 № 650 затверджено 

Положення про міжвідомчу комісію з питань організації психологічної 

реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції, метою 

діяльності якої визначено розроблення рекомендацій щодо визначення критеріїв 

відбору підприємств, установ, організацій та закладів будь-якої форми власності, 

які здійснюватимуть заходи з психологічної реабілітації постраждалих учасників 

антитерористичної операції, строків і періодичності проходження психологічної 
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реабілітації постраждалими учасниками антитерористичної операції, 

діагностичних критеріїв рівня психологічної травми учасника АТО, інших 

питань, що стосуються організації та проведення психологічної реабілітації 

постраждалих учасників АТО. 

У 2017 році постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015  № 221 

втратила чинність у зв’язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України 

від 12.07.2017 № 497, якою затверджено новий Порядок використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із 

психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції (далі – 

Порядок використання коштів). 

Порядком використання коштів визначено таке: 

 порядок проведення психологічної реабілітації учасників 

антитерористичної операції затверджується Кабінетом Міністрів України; 

 вимоги до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації, 

примірний договір про надання послуг із психологічної реабілітації і форма акта 

надання послуг із психологічної реабілітації за рахунок бюджетних коштів 

затверджуються Мінсоцполітики; 

 гранична вартість послуг із психологічної реабілітації визначається 

щороку Мінсоцполітики за пропозицією Служби та за погодженням із Мінфіном. 

Порядок проведення психологічної реабілітації учасників 

антитерористичної операції затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.12.2017 № 1057 (далі – Порядок проведення психологічної 

реабілітації). Проте, відповідні накази Мінсоцполітики у 2017 році не 

затверджено. 

Як наслідок, у 2017 році за бюджетною програмою по КПКВК 2505150 

«Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації 

учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників 

антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням» для проведення 

заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції 

використано лише 2,4 млн грн при запланованих бюджетних призначеннях 

на зазначену мету в сумі майже 50,0 млн грн. Психологічна реабілітація 

проводилась лише у I кварталі 2017 року за пролонгованими договорами 2016 

року, а реабілітацію пройшло 450 осіб. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» бюджетні 

призначення за бюджетною програмою по КПКВК 2505150 визначено в сумі    

109 млн грн, з яких на здійснення заходів із психологічної реабілітації 

заплановано спрямувати 21,9 млн грн.  При цьому дію бюджетної програми 

поширено також на постраждалих учасників Революції Гідності та її назва 

прийнята в новій редакції – «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та 

професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням із 
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застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції Гідності 

та учасників антитерористичної операції».  

У зв’язку з цим необхідно було внести зміни до Порядку використання 

коштів та Порядку проведення психологічної реабілітації. Відповідні зміни до 

порядків внесено постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 04.04.2018 №239. 

У квітні 2018 року Мінсоцполітики затвердило документи, визначені 

Порядком використання коштів: 

 наказ «Про встановлення граничної вартості послуг із психологічної 

реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників 

Революції Гідності у 2018 році» від 26.04.2018 № 591; 

 наказ «Про затвердження Вимог до суб’єктів надання послуг із 

психологічної реабілітації та форми акта наданих послуг із психологічної 

реабілітації за рахунок бюджетних коштів» від 27.04.2018 № 597; 

 наказ «Про затвердження примірного договору про надання послуг із 

психологічної реабілітації» від 27.04.2018 № 598. 

Водночас відповідно до Порядку проведення психологічної реабілітації 

Мінсоцполітики повинно ще затвердити: 

 стандарти і протоколи проведення психологічної діагностики; 

 типову форму індивідуального плану психологічної реабілітації 

отримувача послуг; 

 типову форму картки психологічного супроводження отримувача 

послуг; 

 форму висновку-прогнозу психологічної реабілітації. 

За інформацією Мінсоцполітики, озвученою на Комітеті, зазначені вище 

нормативно-правові акти будуть затверджені найближчим часом. Одночасно, 

структурні підрозділи райдержадміністрацій з питань соціального захисту 

населення проводять роботу щодо відбору суб’єктів надання послуг із 

психологічної реабілітації відповідно до затверджених Вимог. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Інформацію Міністерства соціальної політики України щодо стану 

реалізації учасниками антитерористичної операції права на психологічну 

реабілітацію взяти до відома. 

2. Питання стану реалізації учасниками антитерористичної операції права 

на психологічну реабілітацію тримати на постійному контролі Комітету.   

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ 


