
Проект 

Вноситься народними  

депутатами України 

Третьяковим О.Ю.  

Бурбаком М.Ю.  

Загорієм Г.В.  

Гаврилюком М.В.  

Шухевичем Ю-Б.Р.  

Рибчинським Є.Ю.  

 

ПОСТАНОВА  

Верховної Ради України 

Про Звернення Верховної Ради України до Президента України та 

Кабінету Міністрів України щодо передачі Клінічної лікарні «Феофанія» 

Державного управління справами до сфери управління Міністерства у 

справах ветеранів України 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

 

1. Схвалити текст Звернення Верховної Ради України до  Президента 

України та Кабінету Міністрів України щодо передачі Клінічної лікарні 

«Феофанія» Державного управління справами до сфери управління 

Міністерства у справах ветеранів України (додається). 

2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

Голова Верховної Ради 

 України 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2713-19/print#n8


Додаток  

до Постанови Верховної Ради України  

від _________ 2019 року № ______  

 

 

 

 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

Верховної Ради України до Президента України та  

Кабінету Міністрів України щодо передачі Клінічної лікарні «Феофанія» 

Державного управління справами до сфери управління  

Міністерства у справах ветеранів України 

 

Більше п’яти років Україна захищає свою незалежність та територіальну 

цілісність у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації на Сході 

України.  

За цей час участь у захисті Батьківщини взяли більше 370 тисяч осіб, 

понад 8 тисяч захисників визнані особами з інвалідністю, а майже 4 тисячі 

сімей втратили дітей, батьків, братів та сестер. 

Подолання короткострокових і довгострокових наслідків військової 

агресії проти України, в тому числі надання ефективної медичної допомоги 

захисникам незалежності та територіальної цілісності України, є обов’язком та 

справою честі Держави.  

На сьогодні в Україні налічується понад 1,2 млн ветеранів війни, які 

отримали відповідні статуси за період від Другої світової війни до збройного 

конфлікту на Сході України. 

З метою створення ефективної системи соціального захисту ветеранів 

війни, враховуючи міжнародний досвід у цій сфері, Кабінет Міністрів України 

підтримав ініціативу Верховної Ради України та створив Міністерство у 

справах ветеранів України - центральний орган виконавчої влади для 

забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального 

захисту ветеранів війни. 

Для надання належної медичної допомоги та забезпечення медичним 

обслуговуванням осіб, які героїчно захищають нашу Батьківщину, Постановою 

Верховної Ради України «Про забезпечення належним медичним 

обслуговуванням військовослужбовців та осіб рядового і начальницького 

складу, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час 

подій на сході України» від 29.05.2014 № 1286 (зі змінами) 

військовослужбовцям Збройних Сил України, інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань, які, захищаючи незалежність, 



суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в 

антитерористичній операції на сході України, у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та зазнали 

поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, надано право на 

безоплатне медичне обслуговування (лікування, медичну реабілітацію та інше) 

в Клінічній лікарні "Феофанія" Державного управління справами. 

Проте, це лише невелика частина наших захисників, які можуть 

отримати лікування в даній установі (виділено близько 200 місць), адже лікарня 

перебуває у відомчому управлінні Державного управління справами, одним із 

завдань якого є забезпечення надання лікувально-профілактичної допомоги 

Президенту України, народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів 

України, іншим керівникам державних органів, працівникам Адміністрації 

Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету 

Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, працівникам 

інших державних органів. 

Клінічна лікарня "Феофанія" - це більше 50 років досвіду і 

професіоналізму у медичній галузі. Сучасні методи діагностики та лікування 

дозволяють на базі лікарні надавати висококваліфіковану медичну допомогу. 

Саме такої медичної допомоги потребують сьогодні українські ветерани, та, на 

жаль, не можуть отримати у інших державних та комунальних закладах 

охорони здоров’я.  

З метою забезпечення належного медичного обслуговування 

українських ветеранів Верховна Рада України звертається до Президента 

України та Кабінету Міністрів України з пропозицією передати Клінічну 

лікарню «Феофанія» Державного управління справами до сфери управління 

Міністерства у справах ветеранів України. 


