
Додаток
до листа Державної служби України у справах ветеранів

війни та учасників антитерористичної операції
від _________.03.2017 № __________________

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

2) розроблення проекту 
постанови Кабінету Міністрів 
України “Про внесення змін 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”

розроблено та 
затверджено 
постанову Кабінету
Міністрів України

І квартал 
2016 р.

Мінсоцполітики Розроблено та затверджено постанову Кабінету
Міністрів  України від  01.03.2017  № 110,  якою
передано  повноваження  закупівлі  путівок  на
місцевий рівень та надано можливість учаснику
АТО  самостійно  обрати  санаторій  для
оздоровлення. 

5) удосконалення механізму 
виконання бюджетних програм
щодо:

створено 
ефективну систему 
соціальної, 
медичної та 
психологічної 
реабілітації 
учасників 
антитерористичної 

2016 — 
2017 роки

Державна служба 
у справах 
ветеранів війни та 
учасників 
антитерористично
ї операції
обласні, Київська 
міська 

надання соціальної та 
психологічної допомоги 
центрами соціально-
психологічної реабілітації 
населення

Кабінетом  Міністрів  України  постановою  від
18.05.2017  №  343  внесено  зміни  до  Порядку
використання  коштів,  передбачених  у
державному  бюджеті  для  здійснення  заходів
щодо  надання  соціальної  та  психологічної



операції та членів 
їх сімей 

держадміністрації допомоги  центрами  соціально-психологічної
реабілітації населення. 

психологічної реабілітації 
постраждалих учасників 
антитерористичної операції

Кабінетом  Міністрів  України  постановою  від
12.07.2017  № 497  затверджено  Порядок
використання  коштів,  передбачених  у
державному бюджеті  для здійснення заходів із
психологічної  реабілітації  учасників
антитерористичної  операції,  яким  визнано
такою,  що  втратила  чинність  постанова
Кабінету  Міністрів  України  від  31.03.2015
№ 221  “Про  затвердження  Порядку
використання  коштів,  передбачених  у
державному  бюджеті  для  здійснення  заходів
щодо  психологічної  реабілітації  учасників
антитерористичної операції”.
На  доручення  Мінсоцполітики  листами  від
08.06.2017  № 2460/01/04.1-17  та  від  12.06.2017
№2497/01/04.1-17  Службою  подано  пропозиції
до  проектів  наказів  Міністерства  соціальної
політики  “Про  затвердження  Вимог  до
суб’єктів, що надають послуги із психологічної
реабілітації”,  “Про  затвердження  примірного
договору  і  форми  акту  надання  послуг  із
психологічної  реабілітації  за  рахунок
бюджетних коштів”.
Листом  від  18.07.2017  №  3055/02/04.1-17
Службою  подано  на  розгляд  Мінсоцполітики
проект  постанови  Кабінету  Міністрів  “Про
затвердження  Порядку  проведення
психологічної  реабілітації  учасників
антитерористичної операції”.
Листом  від  25.07.2017  №  3146/02/04.1-17
Службою  подано  на  розгляд  Мінсоцполітики
проект  наказу  Мінсоцполітики  “Про
встановлення  граничної  вартості  послуг  із
психологічної  реабілітації  учасників
антитерористичної операції у 2017 році”.
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соціальної та професійної 
адаптації учасників 
антитерористичної операції

Здійснюється відповідно до постанови Кабінету
Міністрів  України  від  31.03.2015  № 179  “Про
затвердження  Порядку  використання  коштів,
передбачених  у  державному  бюджеті  для
здійснення заходів із соціальної та професійної
адаптації учасників антитерористичної операції”
(із  змінами,  внесеними  постановою  Кабінету
Міністрів України від 23.08.2016 № 541).
Кабінетом  Міністрів  України  прийнято
постанову  від  21.06.2017  №  432  “Про
затвердження Порядку організації соціальної та
професійної  адаптації  учасників
антитерористичної операції”.

забезпечення постраждалих 
учасників антитерористичної 
операції санаторно-курортним 
лікуванням

Здійснюється відповідно до постанови Кабінету
Міністрів  України  від  31.03.2015  № 200  “Про
затвердження  Порядку  використання  коштів
передбачених  у  державному  бюджеті  на
забезпечення  постраждалих  учасників
антитерористичної  операції  санаторно-
курортним лікуванням” (зі змінами).
Кабінетом  Міністрів  України  08.08.2016
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
№ 510  “Про  внесення  змін  до  Порядку
використання  коштів,  передбачених  у
державному  бюджеті  на  забезпечення
постраждалих  учасників  антитерористичної
операції  санаторно-курортним  лікуванням”,
якою передано повноваження закупівлі путівок
на місцевий рівень. 
Кабінетом  Міністрів  України  01.03.2017
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
№ 110, якою передбачено можливість учаснику
антитерористичної  операції  самостійно  обрати
санаторій для оздоровлення. 
Мінсоцполітики  затверджено  наказ  від
06.04.2017 № 575 "Про встановлення граничної
вартості путівки (ліжко-дня) у 2017 році", який
зареєстровано  в  Мін'юсті  за  №  493/30361  від
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13.04.2017. 
Перелік  базових  послуг,  які  мають  надавати
санаторно-курортні  заклади  затверджено
наказом  Мінсоцполітики  від  24.05.2017  № 868
та зареєстровано Мін’ютом за № 743/30611 від
15.06.2017.

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

Здійснюється відповідно до постанови Кабінету
Міністрів  України від 01 жовтня 2014 р. № 518
“Деякі  питання  протезування  та  ортезування
виробами  підвищеної  функціональності  за
новітніми  технологіями  та  технологіями
виготовлення,  які  відсутні  в  Україні,  окремих
категорій  громадян,  які  брали  участь  в
антитерористичній операції та/або забезпеченні
її  проведення  і  втратили  функціональні
можливості кінцівки або кінцівок” (зі змінами).
Розроблений Службою  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” прийнято Кабінетом
Міністрів  України  (постанова  від  24.02.2016  
№ 172),  яким  удосконалено  механізм
протезування за кордоном та надано можливість
здійснювати протезування виробами підвищеної
функціональності в Україні.
Підготовлений  Службою  проект  наказу
Міністерства  соціальної  політики  “Про
затвердження Положення про експертну групу з
розгляду  документів  щодо  протезування
(ортезування)  учасників  антитерористичної
операції,  які  втратили  функціональні
можливості  кінцівок”  затверджено
Мінсоцполітики  (наказ  від  25.03.2016  № 286,
зареєстровано  в  Мін’юсті  за  № 584/28714  від
18.04.2016).
У  2017  році  на  Фонд  соціального  захисту
інвалідів  Законом  України  “Про  Державний
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бюджет  України  на  2017  рік”  та  постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  01.10.2014 
№  518  (зі  змінами)  покладено  функції  щодо
протезування  учасників  АТО  за  новітніми
технологіями та технологіями виготовлення, які
відсутні в Україні.
Мінсоцполітики  видано  наказ  від  23.03.2017  
№ 462 “Про внесення змін до  Положення  про
експертну  групу  з  розгляду  документів  щодо
протезування  та/або  ортезування  учасників
антитерористичної  операції,  які  втратили
функціональні  можливості  кінцівок”,  який
зареєстровано  в  Мін’юсті  за  №  486/30354  від
11.04.2017. 

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-
спортивноспрямован
ості

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  (ЦБІ),
зокрема  щодо  надання  відповідних  послуг
учасникам антитерористичної операції. 
За  результатами  сумісної  роботи  з
Мінсоцполітики Службою розроблено технічне
завдання  на  доопрацювання  програми  ЦБІ  за
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напрямом реалізації державної політики у сфері
соціального захисту учасників АТО.
В Мінсоцполітики ведеться робота по реалізації
алгоритму  внесення  інформації  щодо  надання
інших  послуг  учасникам  антитерористичної
операції,  зокрема,  забезпечення  санаторно-
курортним  лікуванням,  соціальною  та
психологічною  реабілітацією,  та  формування
звітів.
З  метою  виконання  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  19.10.2016  № 719
“Питання забезпечення житлом сімей загиблих
військовослужбовців,  які  брали  безпосередню
участь  в  антитерористичній  операції,  також
інвалідів  І—ІІ  групи  з  числа
військовослужбовців,  які  брали  участь  у
зазначеній операції,  та потребують поліпшення
житлових  умов”  Службою  розроблено  проект
наказу  Мінсоцполітики “Про внесення змін до
Порядку  ведення  Єдиного  реєстру  учасників
антитерористичної операції” та листом Служби
від  23.01.2017  №  251/01/04.2-17  надіслано  до
Мінсоцполітики  на  погодження.
Мінсоцполітики  листом  від  13.04.2017
№ 198/0/166-17  проект  акта  не  погодило  та
порекомендувало внести зміни до нормативно-
правової бази.
Службою  був  розроблений  та  погоджений
ЦОВВ проект постанови “Про внесення змін до
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
20 серпня 2014 р.  №  413”  та  направлений  до
Мінсоцполітики  листом  від  01.09.2017
№ 3636/02/04.2-17  для  внесення  на  розгляд
Кабінету Міністрів України.
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