
КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  

У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ, УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ, 

УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА 

ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

Інформація  

щодо створення Міністерства України у справах ветеранів 

 

В Україні ветерани війни та члени сімей загиблих становлять 

близько 4% загальної чисельності населення (1,4 млн осіб). 

Питання утворення Міністерства України у справах ветеранів 

вперше було порушено Комітетом під час проведення 19 жовтня 

2016 року парламентських слухань на тему: “Державні гарантії 

соціального захисту учасників антитерористичної операції, 

Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи”. У 

Рекомендаціях цих Слухань, схвалених Постановою Верховної 

Ради України № 1843-VIII від 09.02.2017 року, Уряду доручено 

опрацювати питання утворення Міністерства України у справах 

ветеранів. 

Головною метою (місією) Міністерства України у справах 

ветеранів – формування єдиної політики держави щодо 

ветеранів та членів їхніх сімей, забезпечення її ефективної 

реалізації на місцях.  

Міжнародний досвід США, Канади, Австралії, Хорватії 

підтверджує ефективність існування Міністерства у справах 

ветеранів (далі –Міністерство). 

З питання утворення в Україні Міністерства:  

 24 травня 2017 року за ініціативи Комітету відбулося 

засідання «круглого столу» на тему «Шляхи удосконалення 

соціального захисту ветеранів війни. Актуальність утворення 

єдиного координуючого органу – Міністерства у справах ветеранів 

України»; 

 26-28 червня 2017 року відбулася робоча поїздка членів 

Комітету разом з ветеранами АТО до Сполучених Штатів Америки, 

під час якої було проведено  низку зустрічей в Сенаті, Конгресі і 

Міністерстві у справах ветеранів США; 



 12 липня 2017 року під час робочої поїздки до Сум Президент 

України Петро Порошенко підтримав ідею утворення Міністерства 

у справах ветеранів. За словами Президента України, потрібно 

зробити все можливе для того, щоб ветерани відчували свою 

захищеність з боку держави. 

  4 вересня 2017 року на Погоджувальній раді Верховної Ради 

України голова Фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Герасимов 

А.В. звернувся до Уряду з вимогою якнайшвидше заснувати 

Міністерство; 

 17 січня 2018 року відбулося розширене засідання Комітету з 

питань посилення соціального захисту учасників АТО,  в тому числі 

шляхом утворення Міністерства; 

 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» № 2294-VIII, ініційовану 

народними депутатами – членами Комітету; 

 6-9 березня 2018 року відбувся робочий візит Голови Комітету 

О.Третьякова до Вашингтону, США, в рамках якого відбулися 

зустрічі з Головою Комітету у справах ветеранів Палати 

представників Конгресу США Філом Роу; першим заступником 

Міністра у справах ветеранів США Томасом Боуманом та 

заступниками Міністра, відповідальними за ключові напрями 

роботи Міністерства; директором департаменту Міністерства 

оборони США з питань пошуку військовополонених та безвісно 

відсутніх Келлі Маккігом;  Директором розвитку ініціатив 

трансатлантичного лідерства Німецького Фонду Маршала у США 

(German Marshall Fund of the USA) Кевіном Котрелом; 

американськими ветеранськими організаціями, зокрема 

представниками організації “Американський Легіон” (American 

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

 14 березня 2018 року при Комітеті створено робочу групу для 

напрацювання пропозицій для Кабінету Міністрів України щодо 

Міністерства. До складу Робочої групи увійшли понад 80 

представників широкого кола громадських організацій та експертів. 



У зв’язку з цим у складі Робочої групи утворено чотири підгрупи 

на чолі з Проектним офісом; 

 24-25 квітня 2018 р., за підтримки Комітету,  в Україні 

вперше відбулася Міжнародна конференція "VETS: світові 

практики інтеграції ветеранів до мирного життя". Вона об’єднала 

експертів з 7 країн (США, Канади, Великої Британії, Данії, Норвегії, 

Південної Кореї, Нідерландів) задля обговорення питань 

найкращих практик підтримки ветеранів; 

 16 травня 2018 року на засіданні Комітету Проектним офісом 

представлено напрацьовані матеріали щодо створення 

Міністерства. Зазначені матеріали  розміщені на сайті Комітету, а 

також надіслані Кабінету Міністрів України, депутатським 

фракціям та групам у Верховній Раді України. 

 Протягом травня 2018 року Проектний офіс здійснив ряд 

поїздок у регіони з метою представлення і обговорення з 

ветеранськими організаціями, органами місцевого самоврядування 

і державної влади на місцях напрацьованих матеріалів щодо 

створення Міністерства. 

 


