
РЕЗОЛЮЦІЯ 

 III  Всеукраїнського форуму ветеранів 

 
2 жовтня 2013 р. м. Київ 

 
Ми, учасники III Всеукраїнського форуму ветеранів, 
 
обговоривши питання реалізації державної політики у сфері соціально- правового 

захисту ветеранів, жертв нацистських переслідувань та перспективи розвитку 
ветеранського руху, 

розуміючи, що проголошений Президентом України Януковичем В. Ф. курс на 
реформи та забезпечення високого рівня і якості життя українського народу вимагає 
активної громадянської позиції, посилення співпраці органів державної влади та 
громадських об'єднань ветеранів, 

підтримуючи укази Президента України від 19 жовтня 2012 р. № 604/2012 "Про 
заходи у зв'язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських 
загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" та 
від 12 червня 2013 р. № 329/2013 "Про проведення у 2014 році в Україні Року 
учасників бойових дій на території інших держав", 

аналізуючи стан забезпечення реалізації державної політики щодо соціально- 
правового захисту та медичного забезпечення ветеранів і жертв нацистських 
переслідувань, виконання відповідних цільових програм та повного фінансування 
пільг, компенсацій та соціальних гарантій, установлених чинним законодавством, 

вважаємо за необхідне: 
 

1. Звернутися до Президента України Януковича В. Ф., Голови Верховної 
Ради України Рибака В. В., Прем'єр-міністра України Азарова М. Я. з 
проханням щодо: 

 
втілення принципів соціальної справедливості, формування нового рівдя 

соціального захисту, незалежно від місця проживання ветерана; 
організації прозорості й відкритості прийнятих центральними та місцевими 

органами виконавчої влади рішень, що стосуються ветеранів, жертв нацистських 
переслідувань, дітей війни; 

подальшої систематизації законодавства у сфері соціального захисту ветеранів, 
жертв нацистських переслідувань, дітей війни; 

постійного проведення консультацій з громадськістю з проблемних питань 
життєзабезпечення ветеранів, жертв нацистських переслідувань, дітей війни; 

створення в державі системи паліативної допомоги та медико-соціальної опіки, 
сестринського догляду та довгострокового лікування хронічно хворих ветеранів, 
впровадження сучасних форм геріатричної допомоги; 

відновлення Комплексної державної програми забезпечення житлом 
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку; 



відновлення діяльності головної редакційної колегії і пошуково - видавничого 
агентства "Книга пам'яті України"; 

усунення дискримінації в грошовому забезпеченні військовослужбовців, осіб 
рядового та начальницького складу відносно державних службовців; 

відновлення соціальної справедливості щодо військовослужбовців та осіб 
рядового і начальницького складу, які брали участь у ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи; 

підвищення розмірів виплат сім'ям загиблих або померлих військовослужбовців 
та осіб рядового і начальницького складу; 

відновлення Державної програми соціальної адаптації військовослужбовців, які 
звільняються у зв'язку зі скорочення Збройних Сил та інших військових формувань. 

 
2. Звернутися до Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки 

Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій з пропозиціями: 

 
продовжити упорядкування системи надання пільг ветеранам, жертвам 

нацистських переслідувань, дітям війни; 
розробити механізми боротьби з незаконним отриманням соціальної допомоги; 
запровадити сучасну систему моніторингу та оцінки рівня соціального 

забезпечення ветеранів для виявлення їх потреб та своєчасного надання необхідної 
допомоги; 

посилити взаємодію громадських ветеранських об'єднань та військових частин; 
продовжити створення в загальнодержавних закладах охорони здоров'я палат 

(місць) для ветеранів війни та праці, мережі кімнат медико-соціальної допомоги та 
пунктів з надання першої медичної допомоги ветеранам, які мешкають у віддалених 
населених пунктах, де відсутні заклади охорони здоров'я; 

вжити заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази госпіталів для 
ветеранів війни; 

розглянути можливість збільшення розміру фінансової підтримки всеукраїнських 
об'єднань ветеранів та їх осередків, надати приміщення, обладнання та інше майно, 
необхідне для здійснення їхніх статутних завдань; 

передбачити у державному та місцевих бюджетах підвищення розміру надбавок 
до пенсії ветеранам війни, у першу чергу ветеранам Великої Вітчизняної війни, 
грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного 
санаторно-курортного лікування; 

передбачити у 2014 та наступних роках необхідний обсяг коштів у державному та 
місцевому бюджетах для забезпечення пільг і компенсацій ветеранам війни та праці, 
жертвам нацистських переслідувань, дітям війни на оплату житлово-комунальних 
послуг, послуг зв'язку; безоплатне медичне й санаторно-курортне лікування, 
отримання ліків, зубопротезування, забезпечення засобами реабілітації, виробами 
медичного призначення та спецавтотранспортом; безоплатний проїзд у міському, 
приміському та міжміському транспорті; 



забезпечити фінансування регіональних програм стосовно поліпшення 
життєзабезпечення ветеранів, жертв нацистських переслідувань; 

посилити роз'яснювальну роботу серед населення з метою активізації соціально 
спрямованого потенціалу всеукраїнських громадських об'єднань ветеранів та їх 
місцевих осередків; 

активізувати роботу з патріотичного виховання молоді на славетних бойових і 
трудових традиціях українського народу, забезпечити розвиток історико-культурної 
спадщини та музейної справи; 

забезпечити виконання рішень влади щодо створення Національного військового 
меморіального кладовища; 

сприяти утвердженню в суспільстві шанобливого та гуманного ставлення до 
ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, відображати досягнення 
старшого покоління в засобах масової інформації, експозиціях музеїв та 
фотовиставках, кінофільмах, телепередачах. 

 
3. Рекомендувати громадським об'єднанням ветеранів: 

 
активно сприяти проведенню Всеукраїнської естафети пам'яті "Слава 

визволителям України" 
сприяти розвитку волонтерського руху, особливо з догляду та допомоги 

ветеранам Великої Вітчизняної війни, для чого залучати до участі, в першу чергу, 
студентів медичних, педагогічних вишів, які навчаються за рахунок державного 
бюджету. 

 
Учасники Форуму пропонують Державній службі з питань інвалідів та 

ветеранів надіслати текст Резолюції Президентові України Януковичу В. Ф., 
Голові Верховної Ради України Рибаку В. В., Прем'єр-міністрові України 
Азарову М. Я., Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським державним адміністраціям, всеукраїнським 
громадським об'єднанням ветеранів. 

 
Зазначаємо, що ми, ветерани, виступаємо за порозуміння та злагоду в 

суспільстві, не залишаючись осторонь зусиль влади та всього народу щодо 
налагодження та утвердження стабільного розвитку нашої держави. 

 
Ми віримо в краще майбутнє незалежної України. 


