
Звіт про результати проведення громадського обговорення  

проєкту наказу Міністерства у справах ветеранів України 

“Про затвердження Вимог до суб’єктів надання послуг 

із психологічної реабілітації” 

 

Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з 

питань формування та реалізації державної політики, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996, з метою 

залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання 

можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів 

виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості 

діяльності зазначених органів на офіційному веб-сайті Міністерства у справах 

ветеранів України з 05 по 13 лютого 2021 року тривало громадське обговорення 

проєкту наказу Міністерства у справах ветеранів України “Про встановлення на 

2021 рік граничної вартості послуг із психологічної реабілітації постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб”. 

Проєкт акта розроблений відповідно до абзацу другого пункту 8 Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 

заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції 

Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 497. 

Проєктом акта пропонується затвердити граничну вартість послуг із 

психологічної реабілітації, які надаються у 2021 році за бюджетною програмою 

КПКВК 1501040 “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та 

професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із 
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психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, 

виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків”. 

За період обговорення до проєкту наказу Мінветеранів електронною 

поштою надійшло одне зауваження від психолога Олени Масик стосовно 

неринкової вартості послуг із психологічної реабілітації. Зауваження взято до 

відома, але не враховано, оскільки розрахунок граничної вартості послуг 

здійснено з урахуванням низки нормативно-правових актів, зокрема постанов 

Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №497 “Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 

заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції 

Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”, від 27.12.2017 

№1057 “Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях”, від 01.06.2020 №428 “Про затвердження 

Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги”, 29.07.2020 №671 “Про 

схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 

роки”, від 20.01.2021 № 29 “Деякі питання оплати праці працівників установ, 

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, від 06.08.2014 

№ 409 “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-

комунального обслуговування”, від 13.03.2002 № 24 “Про затвердження 

натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та 

санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики” (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 499), наказу 

Міністерства розвитку громад та територій України від 26.06.2020 № 151 “Про 

показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України”, 

наказу Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015 № 1186 “Про 

затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних 

послуг” та середніх споживчих цін на товари (послуги) по Україні у 2020 році 

(станом на 15.12.2020) відповідно до даних Державної служби статистики. 
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