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  ПРО ГРОМАДСЬКУ РАДУ ПРИ МІНВЕТЕРАНІВ  
 

Громадська рада при Мінветеранів була утворена через кілька місяців після створення 
самого Міністерства. Початок роботи відбувався із запуском робочих процесів у самому 
Міністерстві. 

 
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 

 
ПЕРШИЙ СКЛАД ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНВЕТЕРАНІВ ЗАТВЕРДЖЕНО  11 БЕРЕЗНЯ 
2019 РОКУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕЙТИНГОВОГО ІНТЕРНЕТ ГОЛОСУВАННЯ ЯКЕ 
ПРОВОДИЛОСЬ 28 ЛЮТОГО-1 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ. У ГОЛОСУВАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 21 852 
ГРОМАДЯН. ІЗ 146 КАНДИДАТІВ БУЛО ОБРАНО 35 ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ, ЯКІ 
ОТРИМАЛИ НАЙБІЛЬШУ КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ. 

 
 
 

 

 
Діючий склад Громадської ради має широке географічне представництво активних 
учасників ветеранської спільноти з різних областей та різних статусів. 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 

 
• сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні 

державними справами; 

• сприяння врахуванню Міністерством громадської думки під час формування та 

реалізації державної політики; 

• сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення 

консультацій з громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації 

державної політики; 

• проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю 

Міністерства; 

• здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з 

питань формування та реалізації державної політики. 

 
КЕРІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 

Головою громадської ради при Мінветеранів переважною більшістю голосів було 
обрано Шатровського Дмитра – представника громадської організації «Ветеранське 
братерство». 

Секретарем обрано Кузьменко Віталія – представника громадської організації 
«Київська міська спілка ветеранів АТО». 

Було сформовано 5 експертних груп відповідно до основних напрямків діяльності 
Міністерства. 

 
ДОВІДКОВО: 

Громадська рада при Мінветеранів є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, 
утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації Мінветеранів 
державної політики, шляхом налагодження системного діалогу між Міністерством та 
інститутами громадянського суспільства. 

Положення про Громадську раду при Мінветеранів було схвалено на І засіданні 
Громадської ради 15 березня 2019 року та затверджено наказом Мінветеранів №7 від 27 
березня 2019 року. 
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 ДІЯЛЬНІСТЬ  
 
 

Громадською радою за два роки діяльності першого складу було проведено 8 засідань та 
11 дистанційних засідань. Розглянуто понад 80 важливих питань у ветеранській сфері та 
по деяких з них напрацьовано конкретні рішення та рекомендації. Варто зазначити, що 
значна частина питань з якими звертались до Громадської ради вирішувалась в 
робочому процесі без окремих розглядів на засіданнях. 

ВІДПОВІДНО ДО ВИЗНАЧЕНИХ ПРІОРИТЕТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ БУЛО СФОРМОВАНО 5 
ЕКСПЕРТНИХ ГРУП: 

• Експертна група з питань статусів 

• Експертна група з питань вшанування пам’яті загиблих та підтримки їх сімей 

• Експертна група з питань соціальної підтримки та послуг ветеранам і членам їх сімей 

• Експертна група з питань медичної, фізичної реабілітації та психо-соціальної адаптації 

• Експертна група з питань національно-патріотичного виховання та 

формування позитивного образу ветерана 

 
Участь в розробці нормативно-правових актів (законопроект 2045-1, новий рамковий 
законопроект про ветеранів) та підготовка пропозицій до проектів НПА, які надавались 
Мінветеранів та інших державних органів у сфері ветеранських справ (пропозиції до 
проекту нової концепції територіальної оборони в Україні). Окрім участі на 
загальнодержавному рівні члени громадської ради брали активну участь у розробці 
рішень на регіональному рівні («Боярська міська програма соціальної підтримки 
учасників АТО/ООС та їх родин», 
«Програма соціального захисту населення міста Полтава» «Програма соціального 
захисту населення Полтавської області», «Програма підтримки учасників бойових дій та 
добровольців Чернігівської області» та ін.) 

 
Ініційовано проведення громадських обговорень щодо важливих питань у ветеранській 
сфері, зокрема широкого громадського обговорення встановлення Дня вшанування 
загиблих Захисників України (експертні зустрічі, опитування, звернення 

 
Ініційовано проведення громадської експертизи Мінветеранів щодо виконання вимог 
до проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 
державної політики у 2019 році. 

 
Проведення обговорень з цільовими групами. В складі громадської ради представники 
різних цільових груп сфери відповідальності Міністерства з широким регіональним 
представництвом, що значно спрощує отримання поточної інформації про 
проблематику у ветеранських питаннях та проведення обговорень ініціатив 
Мінветеранів. 
Було підготовлено ряд ініціатив та пропозицій відкладених через пандемію та введення 
карантину. 
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РОБОЧІ ГРУПИ ТА КОМІСІЇ ПРИ МІНВЕТЕРАНІВ ДО ЯКИХ ВХОДЯТЬ ПРЕДСТАВНИКИ 
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 

Представники Громадсько ради залучались до роботи Мінветеранів в процесі його 
становлення та розширення кола діяльності через долучення до спеціалізованих 
робочих груп та комісій. 
Відбіркова комісія національної збірної «Ігри нескорених» у 2020-2021 роках 
Визначає склад національної збірної «Ігри Нескорених» у 2020 році у Гаазі за 
підсумками відбіркового етапу 
Конкурсна комісія з розгляду загальнодержавних програм (проектів, заходів) 
розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів для виконання (реалізації) 
яких надається фінансова підтримка у 2020-2021 роках 
Конкурсна комісія проводить оцінювання проектів від громадських об’єднань 
ветеранів, які відповідають визначеним пріоритетним напрямкам Мінветеранів для 
надання фінансової підтримки для їх реалізації 
Робоча група з питань вшанування пам’яті загиблих(померлих) Захисників 
України Робоча група, яка опрацьовувала питання встановлення Дня вшанування 
пам’яті загиблих Захисників України та меморіальних заходів 
Міжвідомча комісія, щодо питання надання статусу УБД представникам 
добровольчих формувань 
Розробляла нормативно-правову базу для можливості надання статусу учасника 
бойових дій добровольцям, які приймали участь в АТО. Прийняття законодавчих змін 
вже дозволило надати статус УБД більше 800 добровольцям. 
Міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками 
бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі(смерті) або 
інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
Надання статусу УБД в т.ч. добровольцям, позбавлення статусу УБД, призначення 
одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера 
внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) в АТО, призначення одноразової 
грошової допомоги членам сімей загиблих в АТО/ООС, призначення одноразової 
грошової допомоги особам зв’язку з установленням інвалідності внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО/ООС 
Комісія із розгляду клопотань по наданню громадянства України 
Комісія розглядає клопотання про надання громадянства України від іноземців, які 
приймали участь в АТО 
Рада родин загиблих 
Постійно діючий консультативно-дорадчий орган при Мінветеранів, який представляє 
членів сімей загиблих (померлих) ветеранів 
Комісія з розгляду клопотань про державні відзнаки 
Розглядає клопотання, які надходять до Мінветеранів про відзначення ветеранів 
державними відзнаками 
Робоча група з питань дотримання прав і свобод засуджених ветеранів та 
ветеранів узятих під варту 
Консультативно-дорадчий орган основною метою якого є напрацювання дієвого 
механізму моніторингу та реагування на випадки порушень прав і свобод ветеранів 
Комісія з відбору осіб на посади фахівців з питань реформ категорій «Б» і «В» 
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Представник громадської ради делегований для забезпечення громадського 
контролю при проведенні конкурсу на посади фахівців з питань реформ у 
Мінветеранів. Нажаль через  введення карантинних обмежень так і не розпочався 
повноцінний набір фахівців з питань реформ на конкурсній основі. Набір відбувався 
в ручному режимі  за співбесідами з прийняттям на контракт до закінчення 
карантину. До цього процесу не було долучено представників громадськості.
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ПРЕДСТАНИКИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ БЕРУТЬ АКТИВНУ УЧАСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ 
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

Координаційна рада ветеранських організацій Харкова, Координаційний центр з 
питань соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції 
при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, Рада ветеранів АТО/ООС міста 
Києва, Центр допомоги учасникам бойових дій та їх родин Чернігівської ОДА та ін. 

 
 

Експертно-громадська рада виконкому Миколаївської міськради, Громадська 
рада при КОДА, Громадська рада Чернігівської ОДА (Робоча група по захисту прав 
учасників бойових дій). 

 
Комісія Київської обласної державної адміністрації щодо надання матеріальної 
допомоги учасникам бойових дій та членам їх сімей, Робоча група щодо забезпечення 
житлом учасників АТО ( ООС) та членів сімей загиблих ( померлих ) учасників АТО ( ООС) 
Чернівецької області, Робоча група по місту Києву стосовно соціальних пільг для родин 
загиблих, Комісія міськради м. Дніпро з надання компенсації на придбання житла 
ветеранам 

 
 

Робоча група щодо створення книги пам'яті загиблих Київської області, Рада родин 
загиблих Національної Гвардії України, Міжвідомча комісія з питань «Скорботного 
сповіщення» 

 
Координаційна рада з національно- патріотичного виховання Чернігівської ОДА, 
Робоча група при РНБО по створенню нової концепції ТРО, Робоча група по 
підготовці форуму з національно-патріотичного виховання при РНБО. 

 

Широке географічне представництво, активна участь на регіональному рівні, різні 
категорії членів дозволяє Громадській раді отримувати цілісну картину основних 
викликів у сфері ветеранських справ та «відчувати» проблематику. Крім того значно 
спрощується проведення обговорень з цільовими аудиторіями щодо тих або інших змін 
ініційованих Мінветеранів. 
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 ЗАСІДАННЯ  
 

І ЗАСІДАННЯ (15 БЕРЕЗНЯ 2019) 

• Підготовлено та обговорено проекти Положення та Регламенту; 

• Затвердили Положення про Громадську раду при Мінветеранів. Положення включає 

широкі повноваження Громадської ради в порівнянні з типовим положенням про 

громадські ради; 

• Обрано Керівні органи Громадської ради; 

• Визначено основні напрямки роботи та створено експертні групи за цими 

спрямуваннями (Експертна група з питань вшанування пам’яті загиблих та 

підтримки сімей загиблих (померлих) ветеранів, Експертна група з питань статусів, 

Експертна група з питань соціальної підтримки та послуг ветеранам і членам їх сімей, 

Експертна група з питань медичної, фізичної реабілітації та психо-соціальної 

адаптації, Експертна група з питань національно-патріотичного виховання та 

формування позитивного образу ветерана; 

• Обговорено плани діяльності Громадської ради на рік. 

 
ІІ ЗАСІДАННЯ (10 ТРАВНЯ 2019) 

• Розглянуто звернення, які надійшли до Громадської ради 

• Ініційовано проведення громадського обговорення та опитування суспільної думки 

щодо встановлення Дня вшанування пам’яті загиблих Захисників України 

• Розглянуто концепцію проекту закону «Про ветеранів та членів їх сімей» розроблену 

за участі членів Громадської ради та ініційовано проведення громадських 

обговорень концепції на регіональному рівні 

• Заслухано інформацію про стан формування Мінветеранів 

• Про план роботи Громадської ради та розроблено річні плани роботи експертних груп 

 
ІІІ ЗАСІДАННЯ (12 ЛИПНЯ 2019) 

• Обговорено можливості патронату Мінветеранів над проектом «Ігри нескорених» та 

делеговано представників Громадської ради до складу відбіркової комісії змагань; 

• Обговорено процеси формування Мінветеранів, зокрема, ситуації із переведенням 

працівників ДССВ до штату Міністерства без проведення конкурсу на посади 

державної служби, формування територіальних органів Міністерства та призначення 

їх керівників, про створення конкурсної комісії для проведення конкурсів на посади 

державної служби у Міністерстві та залучення до її роботи представників 
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громадської ради; 

• Розглянуто ряд звернень, що надійшли до Громадської ради; 

• Обговорено проблеми відсутності системи спортивної реабілітації ветеранів в 

Україні та звернення до Мінветеранів щодо створення робочої групи з представників 

органів державної влади та громадянського суспільства для напрацювання рішення 

створення інфраструктури спортивної реабілітації ветеранів;   

• Звернулись до Мінветеранів з питання відновлення права на безкоштовний проїзд 

для дружин і дітей загиблих учасників бойових дій відповідно до рішення 

Конституційного суду. 

• Звернулись до Мінветеранів щодо розгляду можливості скасування сплати 

військового збору для сімей учасників АТО/ООС, учасників бойових дій в АТО/ООС та 

діючих військовослужбовців; 

• Ініціювали звернення Мінветеранів до Мінінфраструктури щодо систематичного 

порушень перевізниками прав ветеранів та бездіяльності Нацтрансбезпеки. 

 
IV ЗАСІДАННЯ (27 ВЕРЕСНЯ 2019) 

• Доповідь членів Громадської ради залучених до комісій та робочих груп при 

Мінветеранів та делеговано представників Громадської ради до новостворених 

робочих груп і комісій; 

• Розглянуто звернення громадян, які надійшли до Громадської ради; 

• Обговорено проблематику недостатнього рівня національно-патріотичного 

виховання молоді та запропоновану зробити Мінветеранів відповідальним за 

формування державної політики у сфері національно-патріотичного виховання; 

• Обговорено за участі представників Міносвіти проблем із вступом ветеранів та 

членів сімей загиблих до ВНЗ; 

 
V ЗАСІДАННЯ (21 СІЧНЯ 2020) 

• Заслухано Звіт про діяльність, виконання планів і завдань Мінветеранів за 2019 рік; 

• Заслухано План роботи Мінветеранів на 2020 рік 

• Громадській раді презентовано Концепції та планів реалізації державної політики 

щодо досягнення цілей 5.1-5.3 Програми діяльності Кабінету Міністрів України та 

розпочато роботу над пропозиціями до стратегії; 

• Обговорення проекту закону «Про статус ветеранів, членів сімей загиблих(померлих) 

ветеранів та Захисників України; 

• Заслухано інформацію про розробку порядку надання статусу УБД добровольцям; 

• Обговорено та розпочато підготовку пропозицій до проекту змін до постанови КМУ 

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 

497 і від 27 грудня 2017 Р. №1057»; 

• Обговорено орієнтовний план Мінветеранів щодо проведення консультацій з 
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громадськістю на 2020 рік; 

• Затверджено План роботи Громадської ради на 2020 рік із подальшим 
доопрацюванням; 

• Затверджено Регламент роботи Громради; 

• Ініційовано проведення громадської експертизи Мінветеранів щодо виконання 

вимог до проведення консультацій з громадськістю з питань формування та 

реалізації державної політики у 2019 році; 

• Обговорення ситуації із дискредитацією ветеранської спільноти під час проведення 

слідчих дій у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Про ситуацію із 

учасниками бойових дій та добровольцями, які перебувають під арештом та в місцях 

позбавлення волі; 

• Прийнято рішення про підготовку аналітичних матеріалів щодо досвіду співпраці 

між органами місцевого самоврядування Івано-Франківська та ветеранськими 

організаціями з питань забезпечення житлом учасників бойових дій. 

 
ЗАСІДАННЯ (27 БЕРЕЗНЯ 2020) – ПЕРЕНЕСЕНО НА 29 СЕРПНЯ 2020 Р. У ЗВЯЗКУ 
ВВЕДЕННЯМ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО КАРАНТИНУ 

• Діяльність міністерства в умовах карантинних обмежень. 

• Підготовку проведення заходів до Дня пам'яті захисників України, які загинули в 
боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України 

• Результати роботи, виконання плану роботи та бюджетних програм за І півріччя 
2020 року. Реалізація програм в умовах карантинних обмежень та нові підходи до 
виконання завдань Міністерства. 

• Плани підготовки змін до існуючих нормативних актів та підготовки нових НПА у 
2020 році 

• Стан вирішення ситуації з безкоштовним проїздом ветеранів в місті Києві та 
складності з реалізацією цього права в інших містах. 

• Розгляд законопроекту "Про статус Захисників / Захисниць України та членів сімей 
загиблих (померлих) Захисників / Захисниць України, осіб, які мають особливі 
заслуги перед Україною" розробленого Мінветеранів. 

• Розгляд законопроекту "Про статус учасників бойових дій Збройних Сил періоду 
СРСР та членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій Збройних Сил 
періоду СРСР, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною" розробленого 
Мінветеранів. 

• Розгляд законопроекту "Про статус постраждалих учасників Революції Гідності, 
членів сімей Героїв Небесної Сотні" розробленого Мінветеранів. 

• Розгляд законопроекту "Про статус осіб, які сприяли захисту Батьківщини, та осіб, 
постраждалих внаслідок збройних конфліктів" розробленого Мінветеранів. 

• Розгляд проекту постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських 
об'єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів), 
заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з 
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відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат" 

• Результати роботи Робочої групи з питань запровадження пільгового ввезення 
транспортних засобів на митну територію України для ветеранів війни. 

• Розширення можливостей ветеранів щодо забезпечення житлом (житлове 
будівництво, програми підтримки ЖБК, Механізм отримання та фінансування 
пільгових кредитів). 

• Проблемні питання медичного забезпечення осіб з інвалідністю внаслідок війни з 
числа ветеранів російсько- української війни та психологічна реабілітація ветеранів.  

• Реалізація у 2020 році Постанови КМУ від 19 жовтня 2016 р. 719 та необхідність 
додаткового фінансування. 

• Аналіз Постанови КМУ від 03 серпня 2020 р. 674 "Про додатковий соціальний захист 
окремих категорії осіб" 

• Можливості розробки нормативно-правового механізму передачі ветеранам 
автомобілів, які знаходяться в управлінні АРМА та є неліквідними і не можуть бути 
передані управителю. 

 
VI ЗАСІДАННЯ (30 ЛИСТОПАДА 2020) 

• Механізми доступності транспортних засобів для ветеранів війни. 

Розробка законопроекту про запровадження пільгового ввезення транспортних 
засобів на митну територію України для ветеранів війни. 

Розробка нормативно-правової процедури передачі  неліквідного майна, що 
знаходиться в управлінні АРМА ветеранам та родинам загиблих. 

• Про результати діяльності робочої групи з розробки Закону України про статус 
ветеранів та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів, утвореної Мінветеранів. 
Підготовлені робочою групою проекти законів «Про Захисників України та членів їх 
сімей», «Про учасників Революції Гідності та сім'ї Героїв Небесної Сотні», «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо Захисників України та членів їх сімей, 
учасників Революції Гідності та сім'ї Героїв Небесної»; 

• Дотримання Мінветеранів законодавчих вимог проведення консультацій з 
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики: 

Результати розгляду наданих пропозицій та їх врахування; 

Звіти про результати публічного громадського обговорення та електронних 
консультацій з громадськістю; 

дотримання Міністерством строків проведення консультацій з громадськістю; 

• Забезпечення житлом ветеранів війни. Створення робочої групи з питань 
забезпечення (будівництва) житла для ветеранів російсько-української війни. Стан 
забезпечення житлом відповідно до Постанови КМУ від 19 жовтня 2016 р. №719. 
Необхідність додаткового фінансування у 2020-2021 роках у зв’язку із формуванням 
черги та виправлення дисбалансу щодо забезпечення окремих категорій. 

• Різне 

Планові госпіталізації осі з інвалідністю внаслідок війни в умовах карантину. 

Відсутність бланків посвідчень для осіб з інвалідністю внаслідок війни. 
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Епідемічна ситуація у спеціалізованих будинках (пансіонатах) ветеранів війни 

Діяльність територіальних органів Мінветеранів у Дніпропетровській області. 

 
VII ЗАСІДАННЯ (21 СІЧНЯ 2021) 

• Результати двох років діяльності Мінветеранів та плани на 2021 рік 

• Законопроєкти 4389 «Про Захисників України та членів сімей загиблих Захисників України» 
та 4363 "Про учасників Революції Гідності та сім'ї Героїв Небесної Сотні" 

• Підрив довіри ветеранів до міністерства та формування негативного образу ветеранів в 
суспільстві у зв'язку із затримання ветерана в приміщенні Мінветеранів при врученні УБД 

• підготовка законопроекту про доступне авто для ветеранів (розмитнення) 

• Про створення робочої групи для дослідження, розробки та впровадження нових програм 
доступності житла для ветеранів (втретє на засіданні ГР) та вдосконалення діючих житлових 
програм  

• Строки запуску реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) та верифікація даних для реєстру 

• Перспективи розробки законопроекту про вшанування пам'яті Захисників України 

• Підвищення прозорості та публічності діяльності Мінветеранів 

• Поширення послуг з психологічної реабілітації на членів сімей загиблих Захисників України 

• Недопустимість втручання працівників Дніпропетровського відділу Мінветеранів в 
законодавчо визначені питання функціонування і формування Громадської ради у зв'язку з 
контролем Громадської ради за діяльністю відповідного відділу і процесом відзначення 
героя війни Товстика. 

 
VIIІ ЗАСІДАННЯ (05 березня 2021) 

• Підведення підсумків каденції Громадської ради та затвердження Звіту громадської 
ради 

• Критична ситуація у сфері соціального захисту в областях та необхідність 
вирішення питання виплат до 5 травня на державному рівні 

• Про діяльність Центрів соціально-психологічної реабілітації населення 
підпорядкованих Мінветеранів 

• Про зауваження до діяльності Дніпропетровського сектору Мінветеранів та 
нагородження Товстика. 

• Надання соціальних послуг ветеранам на прикладі Кривого Рогу 

• Про звернення до Громадської ради у зв’язку із проблемами отримання 
громадянства іноземними добровольцями. 

 
I ЕЛЕКТРОННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ (5 ЛЮТОГО 2020) 

• Розгляд та пропозиції Громради до Концепції стратегії та плану реалізації державної 

політики Програми діяльності Кабінету міністрів України (ціль 5.1. «Ветерани війни 

повернулися до повноцінного мирного життя та стали перевагою для суспільства, а 

не його проблемою». Цілі 5.2. «Ветерани та члени їх родин, а також родин загиблих 

відчувають шанобливе ставлення в суспільстві». Цілі 5.3. «Внутрішньо переміщені 

особи та мешканці тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 
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областей та АР Крим, що реінтегровані до сучасного українського простору») 

•  
II ЕЛЕКТРОННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ (16 ЛЮТОГО 2020) 

• Представниками Громадської ради розроблено альтернативну версію проекту 

закону «Про ветеранів, членів їх сімей та членів сімей загиблих(померлих) ветеранів, 

а також статус постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей Героїв 

Небесної Сотні» та підготовлено пропозиції до проекту наданого для обговорення 

проекту закону «Про статус ветеранів, членів сімей загиблих(померлих) ветеранів та 

захисників України» 

• Пропозиції Громадської ради до проекту постанови КМУ «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. №497 і від 27 грудня 2017 

р. № 1057»; 

• Розглянули питання включення до складу ГР нових членів відповідно до рейтингу. 

 
III ЕЛЕКТРОННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ (19 ЛЮТОГО 2020) 

• Визначення кандидатури від Громадської ради для включення до Міжвідомчої 

комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та 

виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності 

волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. 

 
IV ЕЛЕКТРОННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ (2 БЕРЕЗНЯ 2020) 

• Звернення до Мінветеранів щодо включення членів Громадської ради до числа 

учасників обговорення та робочих груп з питань щодо вшанування пам’яті загиблих 

(померлих) Захисників України 

 

V ЕЛЕКТРОННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ  

• Звернення до Мінветеранів щодо включення членів Громадської ради до числа 

учасників обговорення та робочих груп з питань щодо вшанування пам’яті загиблих 

(померлих) Захисників України 

VI ЕЛЕКТРОННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 

• Про виключення зі складу Громадської Ради Закалюжного М. В. 

• Включення нового члена до складу ГР відповідно до результатів електронного 

рейтингового голосування 

VII ЕЛЕКТРОННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 

• Звернення до Мінветеранів щодо формування та реалізації державної політики у 

сфері пенсійного забезпечення членів сімей загиблих (померлих) Захисників України 

VIII ЕЛЕКТРОННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 

• Проєкт Закону України “Про Захисників України та сім’ї загиблих Захисників 

України” 

• Проєкт Закону України “Про учасників Революції Гідності та сім’ї Героїв Небесної 
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сотні” 

• Проєкт наказу Мінветеранів «Про затвердження Положення про Книгу пам’яті 

добровольців – захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України» 

• Проєкт розпорядження КМУ «Концепція Державної цільової програми забезпечення 

реалізації права на житло осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, на період до 2025 року» 

IX ЕЛЕКТРОННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 

• Концепція формування та підтримки позитивного образу ветерана війни в 

суспільстві 

• Проєкт Указу Президента України «Про внесення змін до Положення про Державний 

Протокол та Церемоніал України» 

• Про залучення ветеранів війни та громадських об'єднань ветеранів війни до процесу 

національно-патріотичного виховання 

X ЕЛЕКТРОННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 

• Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до порядків, 

затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 497 і 

від 27 грудня 2017 р. № 1057” 

• Проект наказу Міністерства у справах ветеранів України “Про затвердження Вимог 

до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації”      

• Проєкт наказу “Про затвердження форм документів щодо забезпечення виплати 

структурними підрозділами з питань соціального захисту населення грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також 

членам їх сімей, та які потребують поліпшення житлових умов”  

• Проєкт наказу “Про затвердження форм документів щодо забезпечення виплати 

структурними підрозділами з питань соціального захисту населення грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, 

які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей, та 

які потребують поліпшення житлових умов 

• Проєкт наказу “Про затвердження форм документів щодо забезпечення виплати 

структурними підрозділами з питань соціального захисту населення грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, 

які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей, та які потребують 

поліпшення житлових умов” 

• вивчити можливість впровадження електронних форм документів на зміну 

паперових у форм починаючи з 2022 року. 

• Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін у додаток 2 до 

постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303” 
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XI ЕЛЕКТРОННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 

 

• Проєкт наказу Міністерства у справах ветеранів України Про встановлення на 2021 

рік граничної вартості послуг із психологічної реабілітації 

• Проєкт постанови КМУ “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України” 

• Проєкт постанови КМУ “Про внесення змін до Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській 

РСР” 

• Проєкт Закону України про внесення змін до Закону України Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту щодо визначення розміру щорічної разової 

грошової допомоги до 5 травня у зв’язку з рішенням Конституційного суду України 

від 27 лютого 2020 року №3-р/2020  

• Проєкт наказу Мінветеранів "Про затвердження форм документів щодо 

забезпечення виплати структурними підрозділами з питань соціального захисту 

населення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України" 
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ПІДСУМКИ РОБОТИ  

 
РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 
 
За два роки ми спостерігаємо ще достатньо низький інституційний рівень міністерства 
і пошук спроб вписатись в існуючу архітектуру державних органів. Тому наступна 
каденція Громадської ради буде не менш складною ніж попередні два роки.  Хоча 
міністерство ще перебуває в процесі становлення і постійних змін, все ж вже є перші 
результати. Звісно, менше ніж розраховували. Та в нинішніх умовах сам факт 
збереження міністерства - це вже непогано. Не дивлячись на всі ці ускладнення при 
становленні міністерства ми маємо і ряд позитивних досягнень спільно з міністерством: 

• Проаналізовано десятки проектів нормативно-правових актів підготовлених 

Мінветеранів та надано до них сотні пропозицій по їх вдосконаленню. ГромРадою 

опрацьовано зміни в питаннях медичного забезпечення та реабілітації, збереження 

психічного здоров'я, забезпечення житлом, вшанування пам'яті та героїзації та ін. 

• На самому початку міністерства активно включились у вирішення питання надання 

статусів УБД для добровольців. На сьогодні надання статусів УБД врегульовано на 

законодавчому рівні і вже надано більше 800 посвідчень. 

• Впроваджено нові механізми перевірки подань на нагородження державними 

нагородами ветеранів, які проходять погодження в Мінветеранів. 

• Підготували декілька нових механізмів, які дозволять зробити житло для ветеранів 

доступнішим. Впровадження буде складним і тривалим, але того варто. 

• Підготували системну реформу ветеранського законодавства. Вже зареєстровано 

законопроект "Про Захисників України та членів їх сімей", який стосується ветеранів 

російсько-української війни і покликаний визначити на законодавчому рівні статусу 

Захисників України та основних принципів державної політики щодо них та членів 

родин загиблих. Підготовлено ще ряд законопроектів, щодо впровадження нових 

механізмів підтримки ветеранів. 

• Поступово змінюються умови підтримки проектів ГО ветеранів переходячи до 

класичних грантових конкурсів. Карантинні обмеження та бюрократія загальмували у 

2020 році, але вже з 2021 мають набути чинності нові механізми підтримки та контролю 

за реалізацією. 

• Члени ГР включені до цілого ряду комісій при Мінветеранів для забезпечення 

громадського контролю (надання статусів, погодження нагород і т.д.) 

• Працюємо над поліпшенням підтримки родин загиблих. Є результати але ще багато 

потрібно зробити. 

• Одним з найважливіших питань є медичне забезпечення. Тут складно але 

підтримуємо Мінветеранів у починанні створити мережу власних опорних закладів та 

пакетів медичних гарантій. 

• Постійно привчаємо Мінветеранів до відкритості і прозорості в діяльності державних 
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органів. 

• З початку пандемії навесні 2020 року представники ГромРади увійшли до 

оперативного штабу Мінветеранів по боротьбі з коронавірусом. 

• Постійно працюємо над проблематикою ветеранів, які перебувають у місцях 

позбавлення волі. Створено вже другу міжвідомчу робочу групу в 2ьому напрямку. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ НАСТУПНОГО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ  
 
За підсумками діяльності І складу Громадської ради залишились питання, які 
потребуватимуть продовження вже новим складом Громадської ради. Серед 
пріоритетних завдань на які необхідно звернути увагу наступного скликання 
Громадської ради потрібно виділити наступні:  

• Прийняття законопроекту «Про захисників України та членів їх сімей», «Про 

постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей Героїв Небесної сотні» та ще 

ряду законів по реформуванню системи підтримки ветеранів. 

• Доступне авто для ветеранів. Впровадження пільгового розмитнення транспортних 

засобів для ветеранів. 

• Доступне житло для ветеранів. Розширення існуючих житлових програм та 

впровадження нових механізмів.  

• Вирішення проблеми із медичним забезпеченням. Мережа закладів та додаткові 

медичні гарантії. 

• Розробка та впровадження рограми переходу від військової служби до цивільного 

життя. 

• Розвиток програм підтримки підприємництва та працевлаштування ветеранів 

• Розвиток державної політики вшанування загиблих захисників України 

• Сприяння посиленню інституційної спроможності міністерства  

 

РЕКОМЕДАЦІЇ МІНІСТЕРСТВУ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ З 
ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ВЗАЄМОДІЇ ІЗ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧИМИ 
ОРГАНАМИ 
 

ДОТРИМАННЯ БАЗОВИХ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА  
 

Порядок проведення консультаціи  з громадськістю з питань формування та реалізації  

державної  політики Постанова Кабінету Міністрів Украї ни від 3 листопада 2010 р. № 996 

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації  державної  

політики» 

Законом Украї ни "Про доступ до публічної  інформації " 

Закон Украї ни "Про інформацію" 

Закон Украї ни "Про центральні органи виконавчої  влади" 
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Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Украї ні на 2016 

- 2020 роки  затверджена Указом Президента Украї ни від 26 лютого 2016 року № 

Закон Украї ни «Про громадські об'єднання» 

Закон Украї ни «Про засади державної  регуляторної  політики у сфері господарської  

діяльності» 

Зокрема законодавства про доступ до публічної інформації:   

• п. 1 ч. 1 ст. 3 обов'язком розпорядників інформації  надавати та оприлюднювати 

інформацію, крім випадків, передбачених законом; 

• п. 1 ч. 1 ст. 14 Розпорядники інформації  зобов'язані  оприлюднювати інформацію, 

передбачену цим та іншими законами; 

• п.1 ч.1 ст. 5 систематичного та оперативного оприлюднення інформації :… на 

офіціи них веб-саи тах в мережі Інтернет 

• ч. 7 ст. 7 Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ 

містить інформацію з обмеженим доступом, для ознаи омлення надається інформація, 

доступ до якої  необмежении . 

• ч. 3. ст. 9 Перелік відомостеи , що становлять службову інформацію, якии  складається 

органами державної  влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами 

владних повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень, не може 

бути обмеженим у доступі. 

 
ОПРИЛЮДНЕННЯ НАКАЗІВ МІНІСТЕРСТВА 
Частина 6 статті 15 ЗУ Про центральні органи виконавчої  влади  та ЗУ "Про доступ до 

публічної  інформації " вимагають оприлюднення наказів міністерства. На сьогодні 

вимоги законодавства не виконані і не оприлюднено всіх наказів Міністерства. Тому, 

необхідно виконати вимоги законодавства та відповідно до частини 6 статті 15 ЗУ Про 

центральні органи виконавчої  влади  всі накази міністерства оприлюднюються 

державною мовою на офіціи ному саи ті міністерства в порядку, передбаченому Законом 

Украї ни "Про доступ до публічної  інформації ". 

 
ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ТА ЗАПИТИ ПРО ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНОФРАМЦІЇ 
Спостерігаються систематичні факти не реєстрації  або «втрати» звернень до 
міністерства. Зокрема, і звернень від Громадської  ради. Крім того, представниками 
Громадської  ради фіксувались скарги представників ветеранської  спільноти на 
відсутність реагування Мінветеранів на звернення до відомства. На сторінці 
Мінветеранів «Електронне звернення»  відсутні звіти про звернення громадян за 2019 
та 2020 роки. На сторінці Мінветеранів «Форма для подання запиту на отримання 
публічної  інформації » відсутні звіти про запити на отримання публічної  інформації  за 
2019 та 2020 роки. Звіт за 2020 рік розміщено в іншому розділі «довідково-звітна 
інформація». Міністерству необхідно вжити заходів для приведення діяльності у 
відповідність з вимогами законодавства. 
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КОМУНІКАЦІЯ 
З березня 2020 року в Мінветеранів скасовано особистии  прии ом громадян у зв’язку з 
поширення коронавірусу. Залишено лише можливість письмового звернення. До лютого 
2021 року не впроваджено жодної  можливості особистої  дистанціи ної  комунікації  
громадян з керівниками Мінветеранів з використанням сучасних технологіи . 
Відсутня контактна інформація основної  частини структурних підрозділів 
центрального апарату міністерства. Наявні контактні телефони і електронні адреси 
Тільки в 4 з 25 випадків вказані контактні телефони територіальних органів (Донецькіи , 
Сумськіи , Тернопільськіи , Чернівецькіи ) 
 
ВІДКРИТІ ДАНІ 
У Мінветеранів відсутні набори даних для оприлюднення на порталі відкритих даних 

відповідно до постанови КМУ від 21 жовтня 2015 835 Про затвердження Положення про 

набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. 

 
ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ МІНІСТЕРСТВА 

Проекти наказів міністерства, які мають нормативно-правовии  характер, 

оприлюднюються на офіціи ному веб-саи ті міністерства відповідно до Закону Украї ни 

"Про доступ до публічної  інформації ", крім випадків виникнення надзвичаи них ситуаціи  

та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів 

оприлюднюються негаи но після ї х підготовки. 

ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 
Постанова КМУ визначає не менше 15 днів строк проведення консультаціи  та прии ому 

зауважень/пропозиціи  до проектів НПА. В тои  же час, фіксується наявність фактів 

порушення строків проведення консультаціи  з громадськістю. Існують факти 

проведення консультаціи  на строк, що менше законодавчо визначеного: 

Проект від 09.11.2020 Проект постанови Кабінету Міністрів Украї ни “Про внесення змін 

до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів Украї ни від 12 липня 2017 р. 

№ 497 і від 27 грудня 2017 р. № 1057” 

8 днів замість 15 - Період з 06 до 13 листопада (про що зазначено зокрема у звіті про 

проведене обговорення) Проект від 06 листопада 2020 mva.gov.ua/ua/npa/proekt-

 

Фальсифікація електронних консультаціи . фальсифікація дат проведення електронних 

консультаціи  з громадськістю (Проєкт розпорядження Про затвердження плану діи  на 

2021-2025 роки щодо реалізації  Національної  стратегії  розвитку системи фізкультурно-

спортивної  реабілітації  ветеранів віи ни та членів ї х сімеи , сімеи  загиблих (померлих) 

ветеранів віи ни якии  начебто оприлюднении  на саи ті від 10.11, але був відсутніи  ще 

18.11, а метадані фаи лів з цим проєктом свідчать що він був створении  лише 23.11). 

Відсутність відповіді про врахування чи відхилення пропозиціи . Відповідно не 

врахування пропозиціи  без надання обґрунтованих чи хоч якихось пояснень. 
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Громадська рада за 2 роки не отримала жодного листа про розгляд наданих зауважень 

та пропозиціи . 

В звітах відсутня інформація про надані пропозиції  повністю або частково. 

Фальсифікація звітів про проведення консультаціи  

Звіт mva.gov.ua/ua/npa/proekt-nakazu-ministerstva-u-spravah-veteraniv-ukrayini-pro-

yi вказано, що громадська рада надала тільки одну пропозицію.  

Не проведення публічних громадських обговорень як того вимагає законодавство у 2020 

році 

Рекомендації :  Проведення службової  перевірки наведених фактів порушень та 

приведення діяльності Мінветеранів у відповідність з вимогами законодавства. 
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 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ  
 

ГОЛОВА ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ - ШАТРОВСЬКИЙ ДМИТРО 

 
СЕКРЕТАР ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ - КУЗЬМЕНКО ВІТАЛІЙ 
КИЇВСЬКА МІСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АТО. КИЇВ 

 
ЧЛЕНИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 

 

ДАЦЕНКО ЄВГЕН БОБЕР ІГОР МЕДВЕДЬКО АНДРІЙ 

ТСЗСУТВМФ «Цивільний Національні дружини Українська військова звитяга 
Корпус "Азов" Київ Київ 
Київська область   

ПОЛУЖУХНО ДАНИЛО ЗДОР СВІТЛАНА РИМАР АНАСТАСІЯ 

Дергачівська районна спілка Ветеранський простір Добровольці 
ветеранів АТО Чернігівська область Київ 
Харківська область   

НІКІТІН АНДРІЙ СЄДОВ ВАДИМ МАЛКОВ ВІКТОР 

Спілка ветеранів повітряно- Житомирська обласна спілка Дніпропетровська обласна 
десантних військ і військ правоохоронців – учасників спілка воїнів АТО 
спеціального призначення АТО «Порядок» Дніпропетровська область 
Черкаська область Житомирська область  

МАКІДОН ОКСАНА БАСАНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ СЕРГІЄВСЬКИЙ 
  ВОЛОДИМИР 

ВГО родин загиблих та 
безвісти зниклих, ветеранів 
війни, учасників АТО, 
ветеранів війни та активістів 
волонтерського руху «Крила 8 
сотні» 

Київ 

Громадський коледж 
Дніпропетровська область 

Рада ветеранів АТО 
Дніпровського району міста 
Києва 

Київ 

 

 
 

Герой-Родина-Україна 

Чернівецька область 

Ветерани України 

Київ 

Ветерани російсько- 
української війни 
Житомирщини Житомирська 
область 

ЗУБЖИЦЬКА ОКСАНА ІВАХНЮК ДМИТРО ГАЙДАМАНЧУК ПАВЛО 
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Боярська міська 
організація учасників 
бойових дій, ветеранів 

АТО та волонтерів 
«Боярка-АТО»  

Київська область 

Асоціація інвалідів 
війни та ветеранів 
АТО Хмельниччини 

Хмельницька область 

Полтавські родини полеглих 
Захисників України 

Полтавська область 

 

 
 

Спілка ветеранів АТО 

Харківська область 

Асоціація ветеранів-
інвалідів АТО 

Київ

Волонтерська сотня 
самооборони Чернігівщини 

Чернігівська область 

 
 

Бучанська спілка 
ветеранів війни – 

учасників бойових дій та 
їх сімей 

Київська область 

Сумська обласна 
спілка інвалідів 
війни, учасників АТО 
та ООС 

Сумська область 

Національне об’єднання 
ветеранів АТО 

Харківська область 

 
 

Запорізька рада 
ветеранів АТО 

Запорізька область 

Асоціація 
учасників бойових 
дій та учасників 
антитерористичн
ої операції Київ

Учасників антитерористичної 
операції Надзбруччя 
Тернопільська область 

 

 
 

Права справа 
Прикарпаття 

Івано-Франківська область

Київська міська спілка 
ветеранів АТО 
Оболонського району 

Київ

Всеукраїнський альянс 
бійців та та волонтерів АТО 

Київ 

включено до складу у 2020 р.

 
 

Всеукраїнське об’єднання 
учасників АТО «Українці 

разом» 

Київ 

включено до складу у 2020 

Ветеранів та інвалідів АТО 
«Рапіра» 

Одеська область 

включено до складу у 2020 році 

ДОЛГОВА НАТАЛІЯ БОЙКО РОМАН  МОЧАЛОВ ІГОР 

ПЕРЕВЕРЗЄВ ОЛЕКСАНДР ЗАКАЛЮЖНИЙ 

ВОЛОДИМИР 

ВОЛЧЕЛЮК ВІКТОР 

РІХТЕР ДМИТРО БОРДЮГОВ МИКОЛА КРЮТЧЕНКО ОЛЕКСІЙ 

ХІМІЧЕВ АНДРІЙ НАГОРНИЙ ВЯЧЕСЛАВ ХРУЩ НАЗАРІЙ 

КАЧАК ЮРІЙ КИЯНИЦЯ РУСЛАН  КАСЬЯН ОЛЬГА 

РУДЕНКО ОЛЕКСАНДР КОШОЛАПЕНКО ОЛЕГ 
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 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ  
 

 

Громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів 

України м. Київ, Музейний провулок 12 

 
Електронна пошта: gromadska.rada.mva@gmail.com 

 
Facebook: facebook.com/GromRadaMVA 

 
Про Громраду на сайті Мінветеранів: mva.gov.ua/ua/dlya-gromadskosti/gromadska-rada 




