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У Міністерстві оборони України опрацьовано інформацію щодо 

виконання у 2016 році та у четвертому кварталі 2016 року  Плану дій з 

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

яка додається. 
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Щодо виконання Міністерством оборони України Плану дій з 

реалізації Національної стратегії у сфері прав людини  

на період до 2020 року 

 

 

Щодо підпункту 2 пункту 118 Плану дій. 

Міністерство оборони України визначено відповідальним виконавцем 
підпункту 2 пункту 118 Плану дій, згідно з яким на Міністерство оборони 
України покладено внесення змін до законодавства та розроблення нормативно-
правових актів щодо прозорої та деталізованої процедури надання і 
позбавлення статусу учасника бойових дій (комбатанта) (термін – ІІ квартал 
2016 р.). 

Повідомляється, що Міністерством оборони України проводиться 
постійна робота щодо врегулювання на законодавчому рівні статусу окремих 
категорій учасників антитерористичної операції. 

З метою спрощення процедури надання статусу учасника бойових дій 

особам, які брали участь в антитерористичній операції, Міністерством оборони 

України опрацьовано постанову Кабінету Міністрів України від 08 вересня 

2016 року № 602.  

Зазначеною постановою внесено зміни до 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, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413  

(далі – Порядок). 

Зазначеними змінами до Порядку встановлено критерії надання статусу 

учасника бойових дій особам, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції. 

Так, статус учасника бойових дій надається особам у разі залучення їх до 

проведення антитерористичної операції на строк не менше ніж  

30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах її 

проведення. Зазначений строк не застосовується до осіб, які брали участь у 

виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та 

вогневого контакту з противником, у проведенні розвідувальних заходів, а 

також у разі отримання особами поранення, контузії, каліцтва, що 

унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань. 

Крім того, положення Порядку приведено у відповідність з вимогами 

статті 13 Закону України “Про боротьбу з тероризмом” щодо визначення 

посадових осіб, за рішенням яких здійснюється залучення сил до проведення 

антитерористичної операції, а також уточнено перелік документів про 

безпосереднє залучення осіб до виконання завдань антитерористичної операції 

в районах її проведення, які є підставою для надання їм статусу учасника 

бойових дій.  



Внесення змін до Порядку значно спростило процедуру підтвердження 

факту залучення осіб до проведення антитерористичної операції, що сприятиме 

якнайшвидшому визнанню їх учасниками бойових дій. 

 

Стосовно підпункту 1 пункту 119 Плану. 

Відповідно до підпункту 1 пункту 119 Плану Міністерство оборони 

України визначено відповідальним виконавцем щодо розроблення нормативно-

правових актів щодо утворення психологічної служби у військових підрозділах 

із залученням цивільних осіб (на основі Воєнної доктрини України щодо 

медичної допомоги, тактичної медицини та психологічної допомоги) (термін – 

ІІІ квартал 2016 року). 

Психологічну службу у Збройних Силах України створено у 

відповідності до наказу Генерального штабу Збройних Сил України                                        

від 04.12.2014 № 317 “Про Психологічну службу Збройних Сил України”. 

В контексті створення вказаної служби на даний час в Збройних Силах 

України впроваджується нова модель психологічного супроводження та 

надання психологічної допомоги особовому складу Збройних Сил України.   

Крім того, наказом Генерального штабу Збройних Сил України              

від 04.05.2016 року № 179 затверджено Положення про Центр морально-

психологічного забезпечення Збройних Сил України одним з основним завдань 

якого є оперативне виконання завдань психологічного забезпечення діяльності 

військ (сил), у тому числі в районах проведення антитерористичної операції на 

території Донецької та Луганської областей (далі – АТО).  

Відповідно до спільної Директиви Міністерства оборони України та 

Генерального штабу Збройних Сил України від 21.06.2016 року                         

№ Д 322/1/12-дск “Про проведення додаткових організаційних заходів у 

Збройних Силах України в 2106 році” зазначений Центр розпочав 

функціонування з 01 вересня 2016 року. 

У перспективі, на 2016 – 2019 роки, центри морально-психологічного 

забезпечення будуть створені у видах Збройних Сил України, оперативних 

(повітряних командуваннях). 

Станом на 29.09.2016 штатна чисельність офіцерів-психологів у Збройних 

Силах України складає 591 особу (посади укомплектовані на 47%). 

Для покращення роботи з психологічного забезпечення діяльності військ 

(сил) за допомогою волонтерських і громадських організацій здійснюється 

значна робота щодо організації первинної психологічної допомоги та 

психологічної реабілітації учасників АТО.  

В районах проведення АТО психологічну допомогу у 2016 році надано 

4886 військовослужбовцям, з початку антитерористичної операції –                    

21017 особам. 

З метою якісної організації професійно-психологічного відбору 

кандидатів для проходження військової служби до штатів обласних (районних, 

міських) військових комісаріатів було введено 440 цивільних посад психологів. 

Також, для надання цільової психологічної допомоги 

військовослужбовцям укладено меморандуми про співпрацю з шістьма 



громадськими та волонтерськими організаціями, відповідно до яких у військах 

(силах) здійснюється діяльність майже 400 психологів-волонтерів. 
Довідково. Громадські організації “Ліга офіцерів”, “Українська асоціація фахівців з 

подолання наслідків психотравмуючих подій”, “Всеукраїнська асоціація психодрами”, 

волонтерські організації “Крок на зустріч”, “Оберіг-26”, “Патріот”. 

Також, для організації заходів з психологічної реабілітації залучено 

фахівців 29-ти шпиталів ветеранів війни (мають можливість для розміщення 

8700 осіб), регіональні реабілітаційні центри громадських організацій 

“Українська асоціація фахівців подолання кризових станів” та “Крок на 

зустріч” (можливість надання допомоги до 5000 осіб), 16 санаторіїв, 

підпорядкованих місцевим органам влади (можливість надання допомоги             

до 1600 осіб), 20 приватних реабілітаційних центрів в різних регіонах України – 

(можливість надання допомоги до 2000 осіб). 

Станом на 01.09.2016 психологічну реабілітацію пройшли                           

6676 військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які 

приймали участь у проведенні АТО. 

 

   Щодо підпунктів 7, 8 пункту 85 (квартал IV) . 

 На Міністерство оборони покладено розроблення та затвердження 
методичних рекомендацій з питань міжнародного гуманітарного права під час 
виконання операцій з підтримання миру та безпеки, проведення тренінгів з 
питань міжнародного гуманітарного права серед військовослужбовців та 
учасників антитерористичної операції; 

розроблення та поширення серед цивільного населення, волонтерів, 

медичного персоналу підручників, брошур з питань міжнародного 

гуманітарного права. 

Зазначені рекомендації опрацьовані та відповідні тренінги проведені 

Генеральним штабом Збройних Сил України. Державна служба України з 

питань надзвичайних ситуацій в межах компетенції взяла участь у їх розробці. 

Крім цього, ДСНС розроблено Методичні рекомендації щодо підготовки 

населення до дій в умовах загрози або вчинення терористичного акту. ДСНС 

забезпечено під час організації підвищення кваліфікації осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту  проведення тренінгів, 

круглих столів з питань міжнародного гуманітарного права, особливо серед 

категорій осіб, які беруть участь в проведенні антитерористичної операції. Під 

час проведення вказаного навчання слухачам доведено основні вимоги до 

роботи з поширення серед населення інформації з питань міжнародного 

гуманітарного права. 

 

  Щодо підпункту 5 пункту 3. 

На Міністерство оборони України було покладено завдання щодо 

утворення міжвідомчої робочої групи з питань контролю за додержанням 

міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у галузі прав 

людини на тимчасово окупованій території України та в районі проведення 

антитерористичної операції із залученням органів державної влади, 



правоохоронних органів, представників міжнародних організацій (термін – І 

квартал 2016 року). 

Міністерством оборони України надіслано на погодження до 

заінтересованих центральних органів виконавчої влади проект постанови 

Кабінету Міністрів України “Про утворення Міжвідомчої робочої групи з 

питань контролю за додержанням норм міжнародного гуманітарного права та 

міжнародного права у галузі прав людини на тимчасово окупованій території 

України та в районах проведення  антитерористичної операції” .  

Зазначений проект постанови направлено на погодження, зокрема, до 

Секретаріату Уповноваженого Верховної ради України з прав людини          

(вих. № 220/2047 від 04.03.2016). 

 

 


