
Додаток 

до листа Державної служби України у справах ветеранів 

війни та учасників антитерористичної операції 

від ____ березня 2016 р. № ________ 

 

Інформація щодо стану виконання заходів, визначених Планом 

дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року,  

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року №1393-р 

 

Найменування 
очікуваного 
результату 

(відповідно до 
Національної 

стратегії) 

Найменування заходу, 
спрямованого на досягнення 

очікуваного результату 

Індикатор досягнення Строк 
виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Інформація про хід виконання заходів 

Забезпечення прав учасників антитерористичної операції 

Створення належних умов для реалізації та захисту прав учасників антитерористичної операції 

119. Створення 
належних 
матеріально-
технічних умов 
для учасників 
антитерористично
ї операції на 
період її 
проведення 

5) удосконалення механізму 
виконання бюджетних програм 
щодо: 

 

створено ефективну 
систему соціальної, 
медичної та 
психологічної 
реабілітації 
учасників 
антитерористичної 
операції та членів їх 
сімей  

2016 — 
2017 роки 

Державна служба 

у справах 

ветеранів війни та 

учасників 

антитерористично

ї операції 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

 

надання соціальної та 
психологічної допомоги 
центрами соціально-
психологічної реабілітації 
населення 

Здійснюється відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 31 березня 

2015 р. № 149 “Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів 

щодо надання соціальної та психологічної 

допомоги центрами соціально-психологічної 

реабілітації населення”.  

У зв’язку з об’єднанням 4-х бюджетних 

програм щодо соціального захисту учасників 

антитерористичної операції у Законі України 

“Про Державний бюджет України на 2016 рік”  

у бюджетну програму “Заходи із психологічної 

реабілітації, соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної 
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операції та забезпечення постраждалих 

учасників антитерористичної операції 

санаторно-курортним лікуванням” Службою 

розроблено проект постанови Кабінету 

Міністрів України “Про внесення змін до  

постанов Кабінету Міністрів України  від 

31.03.2015 № 149 і від 31.03.2016  № 179”. 

Проект акта погоджено без зауважень 

Міністерством соціальної політики, 

Міністерством фінансів та  

Мінекономрозвитку.  

26.05.2016 подано до Мін’юсту для 

проведення правової експертизи. 

психологічної реабілітації 
постраждалих учасників 
антитерористичної операції 

Здійснюється відповідно до постанови 

КМУ від 31 березня 2015 р. № 221  ”Про 

затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для 

здійснення заходів щодо психологічної 

реабілітації постраждалих учасників 

антитерористичної операції”. 

У зв’язку з об’єднанням 4-х бюджетних 

програм щодо соціального захисту учасників 

антитерористичної операції у Законі України 

“Про Державний бюджет України на 2016 рік”  

у бюджетну програму “Заходи із психологічної 

реабілітації, соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної 

операції та забезпечення постраждалих 

учасників антитерористичної операції 

санаторно-курортним лікуванням” Службою 

розроблено проект постанови Кабінету 

Міністрів “Про внесення змін до постанови  

Кабінету Міністрів України від 31 березня 

2015 р. № 221”. Проект постанови погоджено 

без зауважень Мінсоцполітики та  

Мінекономрозвитку, Мінфіном погоджено із 

зауваженнями.  

Зауваження стосуються внесення змін 

щодо забезпечення учасників АТО 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF
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проживанням та харчуванням під час 

здійснення заходів з психологічної 

реабілітації, оскільки в показниках 

Державного бюджету на 2016 рік таких витрат 

не передбачено і відповідних фінансово-

економічних розрахунків та обґрунтувань не 

подано. Тому пропонується виключити 

зазначену норму у акті. 

26.05.2016 подано до Мін’юсту для 

проведення правової експертизи. 

Службою розроблено проект постанови 

Кабінету Міністрів України “Про 

затвердження Порядку проведення 

психологічної реабілітації учасників 

антитерористичної операції”. Постанова 

Кабінету Міністрів розроблена, зокрема, з 

метою реалізації статті 11 Закону України 

“Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей” щодо 

обов’язкової психологічної, медико-

психологічної реабілітації учасників АТО. 

Прийняття проекту акта дозволить 

визначити механізм направлення органами 

соціального захисту населення учасників АТО 

на психологічну реабілітацію до 

реабілітаційних установ, затвердити перелік 

обов’язкових заходів з психологічної 

реабілітації, затвердити форми документів 

щодо отримання учасниками АТО послуг з 

психологічної реабілітації в реабілітаційних 

установах,  що загалом дасть змогу 

забезпечити цільове і ефективне використання 

коштів Державного бюджету. 

Проект акта  погоджено без зауважень 

Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, 

Мінфіном, МВС, Міноборони погоджено із 

зауваженнями. 

Міноборони пропонує навести у проекті 

постанови визначення термінів «психологічні 
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послуги», «психологічна реабілітація» та 

«реабілітаційна установа». 

02.06.2016 подано до Мін’юсту для 

проведення правової експертизи. 

Службою розроблено проект постанови 

Кабінету Міністрів України “Про 

затвердження Порядку виплати грошової 

компенсації вартості проїзду учасників 

антитерористичної операції до 

реабілітаційних установ для проходження 

психологічної реабілітації і назад”. 

Постанова Кабінету Міністрів розроблена з 

метою реалізації пункту 1 статті 11 Закону 

України “Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей” та на 

виконання  підпункту 3 пункту 3 Указу 

Президента України від 13 грудня 2015 року 

№678/2015 “Про активізацію роботи щодо 

забезпечення прав людей з інвалідністю”. 

       Реалізація положень проекту акта 

потребує додаткових витрат з Державного 

бюджету України на відповідний рік.  

       Проект акта погоджено без зауважень 

Мінсоцполітики, МВС, Мінінфраструктури,  

Мінекономрозвитку. Міноборони та Мінфіном 

погоджено із зауваженнями.  

Зауваження Мінфіну стосуються необхідності 

подання до проекту обґрунтування з 

визначенням джерел покриття додаткових 

видатків, оскільки у показниках Державного 

бюджету на 2016 рік такі кошти не 

передбачені. 

Міноборони вважає, що у Порядку необхідно 

врахувати питання компенсації витрат на 

оплату постільної білизни в залізничному 

транспорті та необхідно розкрити механізм 

оподаткування та сплати банківських послуг, 

яким підлягає зазначена компенсація. 

02.06.2016 подано до Мін’юсту для 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2011-12/paran182#n182
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проведення правової експертизи. 

соціальної та професійної 
адаптації учасників 
антитерористичної операції 

Здійснюється відповідно до постанови 

КМУ від 31 березня 2015 р. № 179 “Про 

затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для 

здійснення заходів із соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної 

операції (крім військовослужбовців, 

звільнених у запас або відставку)”. 

У зв’язку з об’єднанням 4-х бюджетних 

програм щодо соціального захисту учасників 

антитерористичної операції у Законі України 

“Про Державний бюджет України на 2016 рік”  

у бюджетну програму “Заходи із психологічної 

реабілітації, соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної 

операції та забезпечення постраждалих 

учасників антитерористичної операції 

санаторно-курортним лікуванням” Службою 

розроблено проект постанови Кабінету 

Міністрів України “Про внесення змін до  

постанов Кабінету Міністрів України  від 

31.03.2015 № 149 і від 31.03.2016  № 179”. 

Проект акта погоджено без зауважень 

Міністерством соціальної політики, 

Міністерством фінансів та 

Мінекономрозвитку.  

26.05.2016 подано до Мін’юсту для 

проведення правової експертизи. 

Крім того, Службою розроблено проект 

постанови Кабінету Міністрів України “Про 

затвердження Порядку організації 

соціальної та професійної адаптації 

учасників антитерористичної операції”.  

Прийняття проекту акта дозволить 

визначити механізми  організації професійного 

навчання учасників антитерористичної 

операції (у тому числі професійного навчання 

за робітничими професіями, професійної 
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адаптації осіб з вищою освітою, підвищення 

кваліфікації на курсах цільового призначення), 

що дозволить чіткіше і глибше регулювати 

суспільні відносини у цій галузі, забезпечити 

цільове і ефективне використання бюджетних 

коштів, і сприятиме поверненню учасників 

антитерористичної операції до продуктивної 

зайнятості, підвищенню їх 

конкурентоспроможності на ринку праці. 

Проект акта  погоджено без зауважень 

Мінсоцполітики та МОН. Мінекономрозвитку 

проект акта не погоджено. 

Зауваження стосуються розділу 

«Професійне навчання учасників АТО з 

вищою освітою» (підготовка фахівців вищої 

освіти здійснюється за бюджетні кошти на 

умовах державного замовлення), відсутності 

процедури відбору навчальних закладів. 

Загалом Мінекономрозвитку обґрунтував 

непогодження проекту акта тим фактом, що на 

сьогодні законодавством не передбачено 

розроблення такого порядку, а тому 

пропонується внести зміни до постанови 

Кабінету Міністрів України від 31.03.2016 

№179. 

Мінфіном в установлені строки не надано 

зауважень до проекту постанови, що 

унеможливлює подання до Мін’юсту для 

проведення правової експертизи. 

забезпечення постраждалих 
учасників антитерористичної 
операції санаторно-курортним 
лікуванням 

Здійснюється відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 31 березня 

2015 р. № 200 “Про затвердження Порядку 

використання коштів передбачених у 

державному бюджеті на забезпечення 

постраждалих учасників антитерористичної 

операції санаторно-курортним лікуванням”. 

У зв’язку з об’єднанням 4-х бюджетних 

програм щодо соціального захисту учасників 

антитерористичної операції у Законі України 
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“Про Державний бюджет України на 2016 рік” 

в одну бюджетну програму Службою 

розроблено проект постанови Кабінету 

Міністрів України “Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів 

України” (у тому числі щодо внесення змін до 

постанови № 200). 

Зміни до постанови Кабінету Міністрів 

України направлені на погодження до 

Мінсоцполітики. 

забезпечення протезуванням та 
ортезуванням за кордоном 
окремих категорій громадян, 
які брали участь в 
антитерористичної операції 

Здійснюється відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від                        

1 жовтня 2014 р. № 518 “Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті на забезпечення 

постраждалих учасників антитерористичної 

операції санаторно-курортним лікуванням”.    

Службою розроблено проект постанови 

Кабінету Міністрів України “Про внесення 

змін до постанов Кабінету Міністрів 

України від 23 квітня 2014 р. № 117 і від 01 

жовтня 2014 р. № 518”, який ухвалено 

урядом 24 лютого 2016 року. 



 8 

 9) створення реєстру ветеранів 
антитерористичної операції, у 
тому числі тих, що отримали 
важкі поранення або 
інвалідність внаслідок участі у 
бойових діях на сході України, 
персональне опрацювання 
кожного з кандидатів на участь 
у фізкультурно-реабілітаційних 
заходах, формування 
відповідних груп на участь у 
фізкультурно-реабілітаційних 
заходах з урахуванням 
інвалідності або наявності 
поранення 

проведено оцінку 
якості та 
ефективності 
здійснення заходів з 
фізкультурно-
спортивної 
реабілітації 
безпосередньо 
учасниками цих 
заходів (ветеранів 
антитерористичної 
операції) та 
громадськими 
організаціями 
інвалідів 
фізкультурно-
спортивної 
спрямованості 

до 2020 р. Мінсоцполітики 

Державна служба 

у справах 

ветеранів війни та 

учасників 

антитерористично

ї операції 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів України 

Український 

центр з фізичної 

культури і спорту 

інвалідів 

“Інваспорт” 

 

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету 

Міністрів України від 20.08.2014 № 413 ,,Про 

затвердження Порядку надання статусу 

учасника бойових дій особам, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення” та Положення про 

Державну службу України у справах ветеранів 

війни та учасників антитерористичної 

операції, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10.09.2014 № 416 у 

Службі створено та функціонує Єдиний реєстр 

учасників антитерористичної операції. 

Нормативними документами передбачено, 

що надання соціальних послуг здійснюється 

органами соціального захисту населення та 

інформація вноситься до Централізованого 

банку даних з проблем інвалідності, зокрема 

щодо надання відповідних послуг учасникам 

антитерористичної операції.  

За результатами сумісної роботи з 

Мінсоцполітики Службою розроблено 

технічне завдання на доопрацювання програми 

банку даних за напрямком реалізації 

державної політики у сфері соціального 

захисту учасників АТО, внесена інформація до 

банку даних щодо забезпечення закордонним 

протезуванням учасників АТО, передано в 

Мінсоцполітики перелік санаторно-курортних 

закладів, які відповідно до укладених зі 

Службою договорів надають послуги 

учасникам АТО, для внесення до банку даних. 

В Мінсоцполітики ведеться робота по 

реалізації алгоритму внесення інформації 

щодо надання інших послуг учасникам  

антитерористичної операції, зокрема, 

забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням, соціальною та психологічною 
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реабілітацією, а також формування 

відповідних звітів. 

 


