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Аналіз поточного стану медичних послуг, що надаються екскомбатантам та екскомба-
танткам АТО/ООС в Україні:Звіт за результатами дослідження

КИЇВ 2021



Дослідження здійснено ТОВ «Український центр охорони здоров’я» в межах проєкту з розробки 
рекомендацій щодо створення програмного документа «Національної політики медичного обслу-
говування екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС». 

Дослідження проведено за сприяння Програми розвитку Організації Обʼєднаних Націй (ПРООН) 
у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки 
Європейського Союзу  та уряду Королівства Нідерландів, а також завдяки експертному внескові 
Міністерства у справах ветеранів України та Міжнародного благодійного фонду «Українська 
фундація громадського здоров’я».

Окрему подяку висловлюємо Канадському інституту досліджень здоров’я військовослужбовців 
і ветеранів, організації “Veterans Affairs Canada” за експертний внесок у розробку рекомендацій.

Дослідницька група та співавтори: Діана Руснак, Тетяна Корженівська, Олена 
Сініцина, Наталія Когутюк, Роман Антюхов, Віталія Трохимець.

Думки, зауваження, висновки або рекомендації, викладені в цьому документі, належать 
виключно авторам і не обов’язково відбивають офіційну позицію ПРООН, ООН, Європейського 
Союзу та/або уряду Королівства Нідерландів. 

Загальною метою дослідження є створення на основі його результатів практичних 
рекомендацій для Міністерства у справах ветеранів України у розбудові національної політики 
медичного обслуго-вування екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС. Дослідження містить 
аналіз поточної ситуації з доступом до медичної допомоги та психологічної реабілітації 
екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС в Україні, а також вивчення практичного досвіду 
США, Хорватії, Канади та Великої Британії. Цільовою аудиторією дослідження є представники 
центральних органів виконавчої влади (зокрема Міністерства у справах ветеранів України, 
Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства оборони України, Національної служби 
здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України тощо), уповноважений Президента 
України з питань реабілітації учасників бойових дій, органи місцевого самоврядування, народні 
депутати України, медичні працівники, екскомбатанти та екскомбатантки, громадські та 
міжнародні організації, які опікуються питанням медичної допомоги та психологічної реабілітації 
екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС, а також інші зацікавлені сторони. 

Для довідки

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма 
розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можли-
востей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільсь-
когосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), 
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, 
Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АТО — Антитерористична операція (2014–2018 рр.)

ВООЗ — Всесвітня організація охорони здоров’я

ДОЗ — Департамент охорони здоров’я

ЗОЗ — заклад охорони здоров’я

ЗПТ — замісна підтримувальна терапія для лікування опіоїдної залежності

МОЗ — Міністерство охорони здоров’я України

НСЗУ — Національна служба здоров’я України 

ООС — операція Об’єднаних сил (з 2018 р.)

ПМГ — програма медичних гарантій

ПТСР — посттравматичний стресовий розлад
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ГЛОСАРІЙ

Первинна медична допомога — медична допомога, що надається в амбулаторних умовах 
або за місцем проживання (перебування) пацієнта лікарем загальної практики — 
сімейним лікарем, і передбачає надання консультації, проведення діагностики та 
лікування найпоширеніших хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під 
час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно 
до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для 
надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) ме-
дичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу 
фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної або 
третинної медичної допомоги.

Вторинна медична допомога/спеціалізована — медична допомога, що надається в ам-
булаторних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів 
загальної практики — сімейних лікарів) у плановому порядку або в екстрених випадках, 
і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та 
профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності 
та пологів) станів; направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надан-
ня вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Третинна (високоспеціалізована) медична допомога — медична допомога, що надається 
в амбулаторних або стаціонарних умовах у плановому порядку або в екстрених ви-
падках, і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування хвороб, 
травм, отруєнь, патологічних станів, ведення фізіологічних станів (під час вагітності та 
пологів) із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалі-
зованих медичних процедур високої складності; направлення пацієнта відповідно до 
медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги або 
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації.

Програма медичних гарантій (ПМГ) — програма, що визначає перелік та обсяг медич-
них послуг (включно з медичними виробами) та лікарських засобів, повну оплату 
надання яких пацієнтам держава гарантує коштом Державного бюджету України 
згідно з тарифом, для профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у зв’язку 
з хворобами, травмами, отруєннями та патологічними станами, а також у зв’язку з 
вагітністю та пологами.

Коморбідність — одночасне ураження двох органів або систем організму, або наявність 
у людини більше ніж одного захворювання (при цьому одне може підсилювати інше).
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Екскомбатанти та екскомбатантки АТО/ООС є активними споживачами медичних по-
слуг: після повернення з військової служби вони часто потребують доступу до послуг з 
психічного здоров’я, реабілітації та інших видів медичної допомоги. Міжнародні дослі-
дження підкреслюють необхідність мати комплексну політику щодо підтримки здоров’я 
екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС, оскільки вони мають високі ризики появи 
та поширеність ментальних проблем і розладів різних ступенів складності, а також вчи-
нення самогубств. При цьому ризики виникнення коморбідності серед екскомбатантів та 
екскомбатанток є вищими у порівнянні з загальною популяцією. Попри те, що в Україні 
налічується вже понад 481 тисяча учасників бойових дій1, країна не має цілісної політики та 
бачення щодо забезпечення потреб у медичній та психологічній реабілітації екскомбатантів 
та екскомбатанток АТО/ООС — допомога цій цільовій групі надається здебільшого у вигляді 
пільг та окремих послуг. До того ж відсутні релевантні узагальнені дані про стан здоров’я 
екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС, структуру споживання ними відповідних по-
слуг та бар’єри при їх отриманні. Неврахування потреб екскомбатантів та екскомбатанток 
АТО/ООС у медичному забезпеченні при формуванні політик створює значні перешкоди 
у процесі реінтеграції колишніх військових у цивільне життя та впливає на якість їхнього 
життя та життя їхніх родин. 

Проведене кабінетне дослідження виявило певні прогалини на національному та місце-
вому рівнях, що стосуються стану медичних послуг, що надаються екскомбатантам та 
екскомбатанткам АТО/ООС в Україні, а саме:

• Право екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС на отримання високоякісних по-
слуг з реінтеграції (медичних, лікарських, психологічних та соціальних) порушується. 
А наявні програми та пільги не розв’язують основних проблем цієї вразливої групи. 

• Відсутність на національному рівні чіткого визначення понять «екскомбатант/
екскомбатантка», а також відсутність простого і зрозумілого механізму  критеріїв 
відповідності входу до системи та визначення обсягу послуг. Важливо розробити 
та затвердити визначення терміну «екскомбатант», «екскомбатант» та розробити 

1	 Лист	Міністерства	соціальної	політики	України	№ 11452/05/10.2-2,	від	01.11.2021	«Про	надання	інформації	щодо	кількості	
ветеранів	війни».

КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
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механізм відповідності вимогам, за яким екскомбатанти та екскомбатантки будуть 
отримувати медичні, соціальні послуги, послуги медичної та психологічної реабілітації. 
Визначення та критерії відповідності повинні бути простими та зрозумілими. Складна 
система з великою кількістю категорій та підкатегорій може ускладнювати процес як 
для екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС, так і для провайдерів послуг.

• Відсутність в Україні врахування гендерно специфічних аспектів, що повинно забез-
печити рівний та однаковий доступ до послуг серед екскомбатантів та екскомба-
танток. Важливо від початку враховувати потребу у гендерно специфічних послугах, 
специфічному консультуванні та забезпечити впровадження безперешкодного, про-
стого та рівного доступу до них на всіх етапах служби та після неї.

• Відсутність наявної пріоритезації/сегментації потреб екскомбатантів та екскомба-
танток. Важливо вивчити найбільш нагальні та критичні первинні потреби екскомба-
тантів та екскомбатанток у питаннях здоров’я та передусім розширювати доступ до 
найнеобхідніших послуг, особливо за умови наявності обмежених ресурсів. Водночас 
пріоритезація має бути організованою відповідно до первинних потреб (тобто розв’я-
зувати проблему), а не визначатися офіційним статусом, кількістю днів служби чи 
іншими чинниками, які не здатні допомогти визначити потребу у допомозі. 

• Потреба у комплексному підході, який охоплює важливі аспекти фізичного, мен-
тального здоров’я та соціального добробуту екскомбатантів та екскомбатанток. 
Фізичні, ментальні та соціальні детермінанти, які впливають на здоров’я та добробут 
екскомбатантів та екскомбатанток важливо розглядати комплексно, а не ізольова-
но. Йдеться передусім про врахування високих ризиків коморбідності фізичних та 
ментальних проблем серед екскомбатантів та екскомбатанток. Приклад врахування 
цього аспекту: розробка настанов для медиків з чітким алгоритмом дій та визна-
ченими скринінговими процедурами, які будуть враховувати коморбідність серед 
екскомбатантів та екскомбатанток. Крім цього, медичний супровід повинен бути 
інтегрований з соціальним, адже соціальні аспекти також мають вплив на фізичне 
та ментальне здоров’я.

• Відсутність супроводу екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС під час пере-
хідного періоду від військового до цивільного життя та допомоги під час адаптації. 
На етапі підготовки до звільнення та у будь-який час після нього важлива інформа-
ційна підтримка екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС. Йдеться про прозорі 
та доступні комунікації (чіткий путівник з описом послуг, вимог отримання послуг та 
необхідні контакти), зрозумілі маршрути екскомбатантів та екскомбатанток у системі, 
наявність та вільний доступ до контактної точки (центру обслуговування, контактної 
особи), які можуть допомогти зорієнтуватися у системі у разі потреби.

• На національному рівні відсутній організований та послідовний збір даних про стан 
здоров’я, структуру споживання медичних послуг екскомбатантами та екскомба-
тантками, що може бути допоміжним для відстежування трендів та дослідження 
потреб визначеної категорії. Зрештою на основі даних варто розробляти та впрова-
джувати зміни до політик, робити більш поінформовані рішення, реагувати на зміни 
у трендах тощо. Одним із рішень для організації збору даних може бути створення в 
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Електронній системі охорони здоров’я можливості зазначати статус екскомбатантів 
та екскомбатанток при отриманні медичних послуг. 

• Відсутність спеціального навчання медичних працівників та людей, які працюють 
з екскомбатантами та екскомбатантками. Це необхідно, аби покращити та постійно 
удосконалювати їхні знання та розуміння особливостей досвіду екскомбатантів та 
екскомбатанток, а також їхніх потреб та найбільш поширених проблем (фізичних та 
ментальних).

• Відсутність системи психологічної реабілітації екскомбатантів та екскомбатанток.  
Специфічні потреби екскомбатантів та екскомбатанток можливо передбачити в межах 
уже наявної загальної системи охорони здоров’я, адаптувавши модель надання послуг 
і механізми їх фінансування. Але система психологічної реабілітації на загальному рівні 
відсутня, і для того, щоб забезпечити потребу екскомбатантів та екскомбатанток в 
послугах з психологічної реабілітації, її потрібно створити.

• Органи місцевого самоврядування не зацікавлені у створенні та фінансуванні про-
грам, спрямованих на розвиток соціального захисту, психологічних послуг та реабіліта-
ції екскомбатантів та екскомбатанток. А доступ до вже створених програм географічно 
нерівномірний, що впливає на доступність та можливість людини отримати необхідну 
послугу безоплатно. 

• Відсутність узагальненої інформації про наявні послуги, програми та можливості 
для екскомбатантів та екскомбатанток. Необхідно розробити чіткий маршрут по сис-
темі та створити «єдине вікно», через яке екскомбатанти та екскомбатантки могли б 
отримувати необхідні їм інформаційні послуги. 

• Відсутність скоординованої політики силових відомств та Міністерства у справах 
ветеранів.	Неможливо відокремлено розглядати здоров’я екскомбатантів/екскомба-
танток і здоров’я військовослужбовця: для вчасного реагування на потенційні пробле-
ми, для профілактики їх виникнення та ефективного лікування і реабілітації, необхідна 
залученість не тільки Міністерства у справах ветеранів, але й силових органів та 
інших відповідальних центральних органів виконавчої влади. Тільки скоординована 
політика матиме вплив на збереження та відновлення здоров’я екскомбатантів та 
екскомбатанток. 

КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
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Аналіз поточного стану медичних послуг, що надаються екскомбатантам та екскомбатанткам АТО/ООС в Україні

Реінтеграція екскомбатантів та екскомбатанток у суспільство є обов’язком і відповідальні-
стю держави та суспільства. Проте наразі колишні учасники бойових дій не завжди мають 
можливість покрити базові потреби у питаннях фізичного та психічного здоров’я. Наявна 
ситуація актуалізує необхідність створення стійкого підходу та стратегічного національного 
бачення з реінтеграції екскомбатантів та екскомбатанток, зокрема в частині забезпечення 
їхніх потреб у медичних, реабілітаційних та психологічних послугах. Ефективні політичні 
рішення повинні базуватися на доказових практиках і перевірених даних. Враховуючи про-
галини в системі збору даних про здоров’я та потреби екскомбатантів та екскомбатанток, 
Міністерство у справах ветеранів України виступило з ініціативою провести кабінетне та 
соціологічне дослідження, яке допомогло б виявити ключові потреби екскомбатантів та 
екскомбатанток у медичних послугах, бар’єри на шляху до їх отримання, а також описати 
ефективні практики інших країн з організації медичної та психологічної допомоги екском-
батантам та екскомбатанткам. 

Протягом вересня – жовтня 2021 року було проведено кабінетне дослідження поточного 
стану медичних послуг, що надаються екскомбатантам та екскомбатанткам АТО/ООС в 
Україні та міжнародної практики ефективних державних інтервенцій, що стимулюють ме-
дичні установи надавати якісну медичну допомогу екскомбатантам та екскомбатанткам. 
Результати цього огляду є першим етапом комплексного дослідження та мають на меті 
створення дизайну дослідження з оцінки доступності та задоволеності медичною допо-
могою екскомбатантів та екскомбатанток в Україні. 

Надалі результати комплексного дослідження будуть використовуватись для розробки 
рекомендацій зі створення Національної політики медичного обслуговування екскомба-
тантів та екскомбатанток АТО/ООС (зокрема рекомендації щодо конкретних правил, вимог 
або бюджетних змін, які створює політика, а також пакета проєктів правових актів). 

Кабінетне дослідження складалося з таких етапів:

• аналіз поточного стану медичних послуг, що надаються екскомбатантам та екскомба-
танткам АТО/ООС в Україні, а також аналіз міжнародної практики ефективних політич-
них інтервенцій, що стимулюють медичні установи надавати якісну медичну допомогу 
екскомбатантам та екскомбатанткам;

ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ 
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• аналіз основних українських законодавчих актів, які регулюють медичні послуги, що 
надаються екскомбатантам та екскомбатанткам, акти, які регулюють надання ме-
дичних послуг усім громадянам України, поточні державні та регіональні програми, а 
також аналіз їхніх фінансових частин;

• огляд наявних досліджень щодо медичної потреби серед екскомбатантів та екском-
батанток із різною методологією. 

Під час проведення дослідження було поставлено такі завдання:

1. Проаналізувати регіональні практики надання медичних і реабілітаційних послуг, 
що надаються екскомбатантам та екскомбатанткам АТО/ООС в Україні шляхом на-
правлення 72 офіційних запитів у спеціалізовані національні, регіональні та місцеві 
установи.

2. Проаналізувати міжнародні практики надання медичних і реабілітаційних послуг, що 
надаються екскомбатантам та екскомбатанткам за допомогою експертних інтерв’ю 
з міжнародними партнерами/експертами.

3. Проаналізувати фінансові розділи чинних національних і регіональних програм під-
тримки охорони здоров’я для екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС.

4. Проаналізувати національні законодавчі акти, які регулюють медичні послуги, що 
надаються екскомбатантам та екскомбатанткам, охоплюючи, але не обмежуючись: 

• Закон України «Про державні фінансові гарантії»; 

• Програму медичних гарантій (відповідні постанови КМУ);

• Закон України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту»;

• Постанову Кабінету Міністрів від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про порядок бе-
зоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів для 
амбулаторного лікування окремих груп і окремих категорій захворювань»;

• Постанову Кабінету Міністрів від 12 липня 2017 року № 497 «Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійс-
нення 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, членів їх сімей та членів 
сімей загиблих (померлих) таких осіб»;

• Постанову Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1057 «Про затвер-
дження 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, членів 
їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб»;

ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ 
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Аналіз поточного стану медичних послуг, що надаються екскомбатантам та екскомбатанткам АТО/ООС в Україні

• Постанову Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1021 «Про затвер-
дження Державної цільової програми з медичної, фізичної реабілітації та психосо-
ціальної реадаптації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антите-
рористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на пе-
ріод до 2023 року»;

• Регіональні програми охорони здоров’я і соціальної підтримки екскомбатантів та 
екскомбатанток.

5. Провести аналіз Програми медичних гарантій та співвіднести її з потребами екском-
батантів та екскомбатанток.

6. Проаналізувати законодавство, пов’язане з наданням послуг охорони здоров’я в Укра-
їні. Визначити відсутні та необхідні частини для надання ефективних послуг охорони 
здоров’я екскомбатантам та екскомбатанткам.

7. Провести короткий огляд чинних програм і проєктів в Україні, а також звітів про на-
дання медичних послуг екскомбатантам та екскомбатанткам.

8. Дослідити міжнародну практику ефективних політичних інтервенцій, що стимулюють 
медичні установи надавати якісну медичну допомогу екскомбатантам та екскомба-
танткам за останні 5 років, шляхом проведення експертних інтерв’ю з міжнародними 
партнерами/експертами.
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ВСТУП. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД 
ДОСТУПУ ЕКСКОМБАТАНТІВ ТА 
ЕКСКОМБАТАНТОК ДО ПОСЛУГ 
МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Питання надання медичної допомоги екскомбатантам та екскомбатанткам в Україні ак-
туалізувалося протягом останніх 7 років збройного конфлікту. Умови перебування у зоні 
збройного конфлікту, характерні поранення та захворювання впливають на потреби та 
особливості надання медичної допомоги екскомбатантам та екскомбатанткам. 

Правовий статус екскомбатантів та екскомбатанток в України визначає Закон України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»2, прийнятий у 1993 році. Зараз 
закон визначає чіткий перелік осіб, які належать до екскомбатантів та екскомбатанток. 
Так, ними вважаються особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на 
території інших держав, а саме:

• учасники бойових дій;

• особи з інвалідністю внаслідок збройного конфлікту;

• учасники збройного конфлікту.

При цьому Закон дає достатньо широкий спектр статусів осіб, які належать до тієї чи іншої 
категорії екскомбатантів, а також чіткий перелік пільг, на які має право кожен з них. Так, 
Закон містить понад 20 підкатегорій кожної категорії осіб, які належать до екскомбатантів, 
а також певні винятки з кожного із них. Крім того, Закон гарантує для кожної особи, яка 
належить до екскомбатантів, низку пільг у сфері соціального захисту та охорони здоров’я.3 

За даними Міністерства соціальної політики України4, станом на 1 жовтня 2021 року кіль-
кість осіб, які перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі 
осіб, які мають право на пільги відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту»5,  становить 873 281, із них:

2	 Закон	України	«Про	статус	ветеранів	війни,	гарантії	їх	соціального	захисту»	від	22	жовтня	1993	року,		№ 3551-XII	https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/3551-12

3	 Детальніше	у	Додатку	2	до	цього	Дослідження.

4	 Лист	Міністерства	соціальної	політики	України	№ 11452/05/10.2-2,	від	01.11.2021	«Про	надання	інформації	щодо	кількості	
ветеранів	війни»

5	 Закон	України	«Про	статус	ветеранів	війни,	гарантії	їх	соціального	захисту»	від	22	жовтня	1993	року,		№ 3551-XII	https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/3551-12 

1.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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Аналіз поточного стану медичних послуг, що надаються екскомбатантам та екскомбатанткам АТО/ООС в Україні

Згідно з інформаційно-аналітичною довідкою щодо стану медичного забезпечення екс-
комбатантів та екскомбатанток, наданою дослідникам в Міністерстві у справах ветеранів, 
станом на 01.01.2021 на обліку в закладах охорони здоров’я перебувало 298 918 екскомба-
тантів та екскомбатанток. Тобто лише про третину екскомбатантів та екскомбатанток (що 
визнані такими згідно з ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») 
наявна інформація про отримання медичних послуг у закладах загальної системи охорони 
здоровʼя. Решта ж випадає із загальної системи чи обліку, оскільки наявна електронна 
система охорони здоров’я (ЕСОЗ) не має відповідної можливості фіксувати факт надання 
медичної послуги саме екскомбатанту або екскомбатантці: Національна служба здоров’я 
України, яка адмініструє ЕСОЗ, не має даних про споживання послуг виключно екскомба-
тантами та екскомбатантками.

Категоризація за статусною приналежністю екскомбатанта

481 685 учасників бойових дій

192 528 учасників збройного конфлікту

115 627 членів сім’ї загиблого (померлого) екскомбатанта/екскомбатантки АТО/ООС

7 365 осіб з інвалідністю внаслідок збройного конфлікту I групи

57 191 осіб з інвалідністю внаслідок збройного конфлітку II групи

41 799 особа з інвалідністю внаслідок збройного конфлікту III групи

734 постраждалих учасників Революції Гідності

33 особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Розподіл за віком Розподіл за статтю

18-39
років

40-64
років

65+
років

23%
204 051 особи

35%
303 180 особи

42%
363 374 особи

67%
586 365  
чоловіків

33%
286 916  

жінок
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Лише 124 028 осіб (41,5%) з-поміж екскомбатантів та екскомбатанток, що перебувають на 
обліку в закладах охорони здоров’я, підписали декларацію з лікарями первинної ланки для 
отримання медичної допомоги. За інформацією департаментів охорони здоров’я обласних 
та Київської міської державних адміністрацій, близько третини (31,1%) екскомбатантів та 
екскомбатанток у кожній області знаходяться на медичному спостереженні (серцево-су-
динні, неврологічні, психічні захворювання, онкологія). За медичною допомогою протя-
гом 2020 року звернулося 143 995 екскомбатантів та екскомбатанток (50% від загальної 
кількості  осіб, які перебувають на обліку). З них було госпіталізовано протягом 2020 року 
30 286 осіб. Середній термін перебування на ліжку в закладі охорони здоров’я склав 14 днів.

Структура захворюваності серед екскомбатантів та екскомбатанток, що знаходяться на 
обліку, виглядає таким чином:

Таблиця 1. Стан захворюваності серед екскомбатантів та екскомбатанток, 2020

Джерело: Міністерство у справах ветеранів

Серед основних причин смерті екскомбатантів та екскомбатанток Міністерство у справах 
ветеранів зазначає серцево-судинні захворювання, травми та отруєння (проте в довідці 
не зазначено, що саме спричиняє отруєння). Такі дані відрізняються від основних причин 
смертності за 2019 рік серед цивільного населення в Україні: серцево-судинні захворюван-
ня (64,3%), новоутворення (14,1%) та хвороби органів травлення (4,3%)6.

6	 Дані	дослідження	Глобального	тягаря	хвороб	(GBD	—	Global	Burden	of	Disease)	за	2019	рік,	https://www.healthdata.org/research-
article/global-burden-cardiovascular-diseases-and-risk-factors-1990–2019

Серцево-судинні захворювання 42%

Хвороби нервової системи 14%

Хвороби кістково-м’язової системи 12%

Хвороби системи травлення 8%

ЛОР-захворювання 7%

Розлади психіки і поведінки 6%

Інші 11%

  — % поширених захворювань серед ветеранів, що перебувають на медичному обліку

1. ВСТУП. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ДОСТУПУ ЕКСКОМБАТАНТІВ ТА ЕКСКОМБАТАНТОК ДО ПОСЛУГ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

https://www.healthdata.org/research-article/global-burden-cardiovascular-diseases-and-risk-factors-1990-2019
https://www.healthdata.org/research-article/global-burden-cardiovascular-diseases-and-risk-factors-1990-2019
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Аналіз поточного стану медичних послуг, що надаються екскомбатантам та екскомбатанткам АТО/ООС в Україні

Щодо споживання послуг з психологічної реабілітації, то за даними Міністерства у справах 
ветеранів, послуги з психологічної реабілітації коштом бюджетної програми7 отримали 
4 395 осіб з-поміж постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС, членів 
їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, з яких 828 — особи з інвалідністю 
внаслідок збройного конфлікту. З 2022 року передбачається запровадження Реєстру по-
стачальників послуг із психологічної реабілітації, затвердження Стандарту психологічної 
реабілітації, здійснення моніторингу та оцінки якості послуг із психологічної реабілітації8.

За напрямом забезпечення санаторно-курортним лікуванням протягом 2021 року коштом 
бюджетної програми КПКВК 15010409 послугами з санаторно-курортного лікування за-
безпечено 5 416 осіб з-поміж учасників АТО/ООС та постраждалих учасників Революції 
Гідності, у тому числі 308 осіб з інвалідністю. Санаторно-курортне лікування учасників АТО/
ООС та постраждалих учасників Революції Гідності здійснено в 85 санаторно-курортних 
закладах першої та вищої акредитаційної категорії.

Медична допомога екскомбатантам та екскомбатанткам АТО/ООС надається, зокрема в 
госпіталях екскомбатантів, а також інших державних та комунальних закладах охорони 
здоров’я. Забезпечення якісним медичним обслуговуванням пільгових категорій населення 
(зокрема екскомбатантів та екскомбатанток) за програмою медичних гарантій здійсню-
ється у тих закладах охорони здоров’я, які уклали договір про медичне обслуговування 
населення із Національною службою здоров’я України (далі — НСЗУ).

До складу госпіталів екскомбатантів входять хірургічні, терапевтичні, неврологічні, пси-
хіатричні, реабілітаційні та інші відділення, де загалом розгорнуто близько 5 тисяч ліжок 
для лікування екскомбатантів та екскомбатанток. Наразі госпіталі для екскомбатантів та 
екскомбатанток АТО/ООС фінансуються за кошти місцевих бюджетів та шляхом укладення 
договорів із НСЗУ. Станом на 30.09.2021 р. за відкритими аналітичними панелями НСЗУ10, 
договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гаран-
тій уклали 25 госпіталів екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС на загальну суму 
498 298 689,54 грн. Два госпіталі (ДЗ «Госпіталь ветеранів війни «Лісова Поляна» Мініс-
терства охорони здоровʼя України та Український державний медико-соціальний центр 
ветеранів війни) фінансуються коштом МОЗ України.

Загалом наявних статистичних даних недостатньо для проведення комплексного ана-
лізу стану здоров’я екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС та прийняття ефектив-
них політичних рішень. Зокрема Електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ) не містить 
даних про структуру захворюваності саме екскомбатантів та екскомбатанток: наявний 
функціонал системи не передбачає такої можливості.

7	 Наказ	Міністерства	у	справах	ветеранів	 	України	Про	затвердження	паспорта	бюджетної	програми	1501040	на	2021	рік	від	
30	березня	2021	року	№ 67	https://mva.gov.ua/storage/app/sites/1/паспорти%20бюджетної%20програми%202021/Паспорт%20
бюджетної%20програми%20за%20КПКВК%201501040%20на%202021%20рік.pdf 

8	 Постанова	Кабінету	Міністрів	України	від	28.10.2021	№ 1129	«Про	внесення	змін	до	порядків,	затверджених	постановами	
Кабінету	Міністрів	України	від	12.07.2017	№ 497	і	від	27.12.2017	№ 1057»,	яка	набирає	чинності	з	01.01.2022	https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/1129-2021-п#Text 

9	 Наказ	Міністерства	у	справах	ветеранів	 	України	Про	затвердження	паспорта	бюджетної	програми	1501040	на	2021	рік	від	
30	березня	2021	року	№ 67	https://mva.gov.ua/storage/app/sites/1/паспорти%20бюджетної%20програми%202021/Паспорт%20
бюджетної%20програми%20за%20КПКВК%201501040%20на%202021%20рік.pdf

10 https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard

https://mva.gov.ua/storage/app/sites/1/%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D1%252582%2525D0%2525B8%25252520%2525D0%2525B1%2525D1%25258E%2525D0%2525B4%2525D0%2525B6%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D1%252597%25252520%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%252525202021/%2525D0%25259F%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D1%252582%25252520%2525D0%2525B1%2525D1%25258E%2525D0%2525B4%2525D0%2525B6%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D1%252597%25252520%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%25252520%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0%25252520%2525D0%25259A%2525D0%25259F%2525D0%25259A%2525D0%252592%2525D0%25259A%252525201501040%25252520%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%252525202021%25252520%2525D1%252580%2525D1%252596%2525D0%2525BA.pdf
https://mva.gov.ua/storage/app/sites/1/%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D1%252582%2525D0%2525B8%25252520%2525D0%2525B1%2525D1%25258E%2525D0%2525B4%2525D0%2525B6%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D1%252597%25252520%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%252525202021/%2525D0%25259F%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D1%252582%25252520%2525D0%2525B1%2525D1%25258E%2525D0%2525B4%2525D0%2525B6%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D1%252597%25252520%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%25252520%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0%25252520%2525D0%25259A%2525D0%25259F%2525D0%25259A%2525D0%252592%2525D0%25259A%252525201501040%25252520%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%252525202021%25252520%2525D1%252580%2525D1%252596%2525D0%2525BA.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-2021-%2525D0%2525BF%252523Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-2021-%2525D0%2525BF%252523Text
https://mva.gov.ua/storage/app/sites/1/%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D1%252582%2525D0%2525B8%25252520%2525D0%2525B1%2525D1%25258E%2525D0%2525B4%2525D0%2525B6%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D1%252597%25252520%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%252525202021/%2525D0%25259F%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D1%252582%25252520%2525D0%2525B1%2525D1%25258E%2525D0%2525B4%2525D0%2525B6%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D1%252597%25252520%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%25252520%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0%25252520%2525D0%25259A%2525D0%25259F%2525D0%25259A%2525D0%252592%2525D0%25259A%252525201501040%25252520%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%252525202021%25252520%2525D1%252580%2525D1%252596%2525D0%2525BA.pdf
https://mva.gov.ua/storage/app/sites/1/%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D1%252582%2525D0%2525B8%25252520%2525D0%2525B1%2525D1%25258E%2525D0%2525B4%2525D0%2525B6%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D1%252597%25252520%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%252525202021/%2525D0%25259F%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D1%252582%25252520%2525D0%2525B1%2525D1%25258E%2525D0%2525B4%2525D0%2525B6%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D1%252597%25252520%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%25252520%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0%25252520%2525D0%25259A%2525D0%25259F%2525D0%25259A%2525D0%252592%2525D0%25259A%252525201501040%25252520%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%252525202021%25252520%2525D1%252580%2525D1%252596%2525D0%2525BA.pdf
https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard
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Наявних релевантних даних про структуру захворюваності екскомбатантів та екс-
комбатанток, а також споживання ними медичних послуг в Україні недостатньо для 
оцінки потреби та прийняття урядом відповідних управлінських рішень. Тому дослідники 
сконцентрували свою увагу на відповідних українських і міжнародних дослідженнях про 
здоров’я та поширеність різних станів і хвороб серед екскомбатантів та екскомбатанток. 

Українські дослідники загалом концентрують свою увагу на аспектах надання екс-
комбатантам та екскомбатанткам психологічної підтримки та впливу ментального здо-
ров’я на реінтеграцію. Наявні дані свідчать про доволі низький попит на психологічні 
послуги, що може бути спричинено їхньою недоступністю (географічною, економічною), 
низькою якістю або упередженим ставленням суспільства та екскомбатантської спіль ноти 
до психологічної допомоги як до прояву слабкості. 

Міжнародні дослідження приділяють більше уваги фізичному та ментальному здоров’ю 
екскомбатантів та екскомбатанток. Огляд виявив так тенденції:

• Здоров’я та добробут екскомбатантів та екскомбатанток варто розглядати комп-
лексно. Соціальні чинники мають міцний зв’язок з підвищеними ризиками та поши-
реністю деяких хвороб. Наприклад, екскомбатанти та екскомбатантки безхатченки 
частіше мають ВІЛ та гепатити В і С, ніж ті, які мають домівки11. 

• Серед популяції екскомбатантів та екскомбатанток проблеми зі слухом є однією 
з провідних причин інвалідності, пов’язаної зі службою. Тому існує значна потреба 
впровадження адекватного скринінгу на ці проблеми, а також програм профілактики, 
лікування й забезпечення необхідними приладами та аксесуарами для них, щоб по-
кращувати якість життя екскомбатантів та екскомбатанток, які мають порушення чи 
втрату слуху, пов’язані зі службою. 

11	 	Amanda	J.	Noska,	Pamela	S.	Belperio,	Timothy	P.	Loomis,	Thomas	P.	O’Toole,	Lisa	I.	Backus,	Prevalence	of	Human	Immunodeficiency	
Virus,	Hepatitis	C	Virus,	and	Hepatitis	B	Virus	Among	Homeless	and	Nonhomeless	United	States	Veterans,	Clinical	Infectious	Diseases,	
Volume	65,	Issue	2,	15	July	2017,	Pages	252–258,	https://doi.org/10.1093/cid/cix295
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• Ризики виникнення коморбідності серед екскомбатантів та екскомбатанток є вищи-
ми у порівнянні з загальною популяцією, тому цей факт важливо враховувати в ор-
ганізації надання медичної та соціальної допомоги екскомбатантам та екскомбатант-
кам. Особливу увагу звертати на депресію, ПТСР, черепно-мозкову травму (особливо 
множинного характеру), а також зловживання алкоголем і наркотичними речовинами. 

• Потреба у медичній допомозі серед екскомбатантів та екскомбатанток може зале-
жати від їхнього бойового досвіду, а також часу та місця проходження служби. Екс-
комбатанти та екскомбатантки з досвідом участі у бойових діях можуть потребувати 
дещо іншого підходу в організації медичної допомоги.

• Екскомбатанти та екскомбатантки різного віку й досвіду мають високі ризики 
появи та поширеність ментальних проблем і розладів різної складності, а також 
вчинення самогубств. Це вказує на потребу включення ментального скринінгу як 
обов’язкової складової до програми надання медичної допомоги екскомбатантам та 
екскомбатанткам.

• Зростає кількість екскомбатанток, а отже й потреба в удосконаленні гендерно 
специфічного догляду та послуг для жінок. Важливим також буде вивчення потреб 
екскомбатанток, адже вони досліджені недостатньо у порівнянні з екскомбатанта-
ми-чоловіками.

Екскомбатанти та екскомбатантки схильні відкладати звернення за медичною допомогою, 
особливо, коли це стосується ментального здоров’я. Тому важливо розробити механізм 
скринінгу на ці поширені проблеми, які виникають після 
звільнення, що допоможе їх раніше виявляти та надавати 
медичну допомогу вчасно. Такі інструменти для лікарів 
загальної практики, наприклад, є в Австралії. Основна 
різниця полягає у тому, що один із них проводиться один 
раз після звільнення, інший — щорічний.

2.1. Огляд українських досліджень щодо потреб в медичних 
послугах

Нижче представлено короткий огляд попередніх україн-
ських досліджень щодо медичних потреб екскомбатантів 
та екскомбатанток із різною методологією.

7 із 10 екскомбатантів та екскомбатанток отримали уш-
кодження чи захворювання під час збройного конфлікту. 
Про це свідчать результати річного дослідницького проєкту з оцінки потреб екскомба-
тантів «Реінтеграція ветеранів» від Програми реінтеграції ветеранів, що впроваджується 
IREX. Так, з 1905 опитаних екскомбатантів та екскомбатанток, 76% брали пряму участь у 

Екскомбатанти та екскомбатантки 
схильні відкладати звернення 
за медичною допомогою, 
особливо, коли це стосується 
ментального здоров’я.

7 із 10 екскомбатантів та 
екскомбатанток отримали 
ушкодження чи захворювання 
під час збройного конфлікту.

https://bit.ly/3oVqvtq
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вогневому зіткненні із супротивником. З них 71% отримали тілесні ушкодження чи захво-
рювання під час служби, які зараз також впливають на їхнє життя. 81% із тих, хто отримав 
ушкодження, вважають, що отримані травми впливають на їхнє фізичне здоров’я сьогодні. 
57% отримали черепно-мозкову травму, або контузію. 38% кваліфікують себе як особа з 
інвалідністю. 72% опитаних зверталися по медичну допомогу після закінчення служби. 
35% були незадоволені якістю наданих медичних послуг12.

Екскомбатанти оцінюють своє психологічне та психічне 
здоров’я гірше, ніж цивільні особи. При цьому лише 34% 
екскомбатантів вважають, що їм потрібна психологіч-
на допомога13. В дослідженні від МОМ та Міністерства у 
справах ветеранів — «Життя після конфлікту: опитування щодо соціально-демографічних 
та соціально-економічних характеристик екскомбатантів конфлікту на сході України та 
їхніх сімей»14, 74% екскомбатантів та екскомбатанток зазначили, що участь у збройному 
конфліткі назавжди змінила їхнє життя, а більшість із них відзначили важливість і обов’яз-
ковість проходження психологічної допомоги (бажано у вигляді приватних консультацій із 
професійно підготовленим психологом, який бажано має військовий досвід). Як зазначали 
екскомбатанти та екскомбатантки, цивільним психологам бракує відповідного досвіду для 
консультування екскомбатантів та екскомбатанток.

Споживання послуг з психологічної реабілітації є низь-
ким. Так, держава забезпечує екскомбатантам та екс-
комбатанткам безоплатне проходження психологічної 
реабілітації, включно з компенсацією проїзду (ПКМУ від 12 липня 2017 року № 497), але 
кількість екскомбатантів та екскомбатанток що скористалися цією програмою принайм-
ні один раз, є низькою — на рівні 26%. Тих, хто продовжив користуватись програмою, 
ще менше — 19%. Згідно з дослідженням від Kantar та Юридичної сотні «Дослідження 
потреб ветеранів» у 2019 році15, лише 14% серед усіх екскомбатантів та екскомбатан-
ток із вибірки звернулись за допомогою з метою психологічної реабілітації, 78% з них 
залишились задоволенні її отриманням. Наявні дані не дають інформації про серйозне 
збільшення споживання екскомбатантами та екскомбатантками послуг із психологічної 
реабілітації. Причиною цьому може бути як низька якість послуг, упереджене ставлення 
до психологічної допомоги, географічна чи економічна недоступність або низька поін-
формованість екскомбатантів про наявні послуги. 50% респондентів дослідження Kantar 
зазначили, що нічого не чули про можливість проходження психологічної реабілітації. 
У дослідженні «Реабілітація жертв конфлікту»16 2018 року зазначається про скерування на 
психологічні реабілітаційні програми переважно зі стаціонару після важких травм іншими 
лікарями, на другому місці за скеруванням є волонтерські організації.

12	 How	policymakers	can	support	the	veteran	community	in	Ukraine:	Results	from	a	veteran	reintegration	survey,	2021,	www.irex.org/
insight/how-policymakers-can-support-veteran-community-ukraine-results-veteran-reintegration-survey

13	 How	policymakers	can	support	the	veteran	community	in	Ukraine:	Results	from	a	veteran	reintegration	survey,	2021,	www.irex.org/
insight/how-policymakers-can-support-veteran-community-ukraine-results-veteran-reintegration-survey

14	 Звіт	«Життя	після	конфлікту:	опитування	щодо	соціально-демографічних	та	соціально-економічних	характеристик	ветеранів	
конфлікту	на	сході	України	та	їхніх	сімей»	iom.org.ua/sites/default/files/veterans_reintegration_survey_2020_ukr.pdf 

15	 Звіт	«Дослідження	потреб	ветеранів	України»	legal100.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/Zvit_Kantar-dlya-YUrSotni.pdf 

16	 Звіт	«Реабілітація	жертв	конфлікту»	helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Reabilitatsiya-zhertv-vijny.pdf 
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https://www.irex.org/insight/how-policymakers-can-support-veteran-community-ukraine-results-veteran-reintegration-survey
https://www.irex.org/insight/how-policymakers-can-support-veteran-community-ukraine-results-veteran-reintegration-survey
ttps://www.irex.org/insight/how-policymakers-can-support-veteran-community-ukraine-results-veteran-reintegration-survey
ttps://www.irex.org/insight/how-policymakers-can-support-veteran-community-ukraine-results-veteran-reintegration-survey
https://iom.org.ua/sites/default/files/veterans_reintegration_survey_2020_ukr.pdf
https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/Zvit_Kantar-dlya-YUrSotni.pdf
https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Reabilitatsiya-zhertv-vijny.pdf
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Дослідження чинної системи психологічного та медичного обстеження в Україні17 виявля-
ють такі тенденції: 

1. Частина екскомбатантів та екскомбатанток не хоче сприймати інформацію щодо 
можливої наявності в них психічних розладів. 

2. Психічні розлади екскомбатантів та екскомбатанток посилюються через стигматиза-
цію суспільством психічного здоров’я екскомбатантів та екскомбатанток.

3. Супутні кардіо- та онкозахворювання погіршують наявні психічні розлади екскомба-
тантів та екскомбатанток. 

4. В період пандемії COVID-19 терміново потрапити до фахівця психолога чи психіатра на 
прийом стало складніше. В разі критичного стану психічного здоров’я екскомбатанта 
та екскомбатантки — це стає нагальною проблемою.

5. Не налагоджене перенаправлення складних екскомбатантів та екскомбатанток, що 
потребують додаткового лікування з психологами, котрі здійснюють кризові інтер-
венції, підтримуючу допомогу, на подальше лікування. 

Попри те, що за 7 років сформувався штат фахових психологів із практичним досвідом 
надання допомоги екскомбатантам та екскомбатанткам, маршрут надання допомоги 
екскомбатантам та екскомбатанткам залишається важкодоступним та обмеженим через 
брак ресурсу, коштів, комунікації (екскомбатанти та екскомбатантки у малих містах та 
селах фактично не інформовані про можливість отримання психологічної допомоги). До-
слідження «Ефективність мобільних бригад соціально-психологічної допомоги учасникам 
бойових дій»18, показало, що 57% екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС очікують на 
отримання кваліфікованої психологічної підтримки (в т. ч. 31% висловлює потребу в пси-
хологічній підтримці разом з партнеркою/ом). Також дослідження виявило, що учасники 
бойових дій найчастіше потребують психологічної допомоги через:

• конфлікти у родині — 54%.

• психосоматичні прояви стресу (порушення сну, апетиту, тривожність) — 24%.

• неконтрольовані приступи агресії — 12%.

• думки про суїцидальну поведінку/самоушкодження — 6%. 

• проблеми з надмірним вживанням психоактивних речовин — 4%. 

Також це дослідження показало, що 41% опитаних очікують на отримання кваліфікованої 
психологічної підтримки (також 27% опитаних потребує психологічної підтримки для сім’ї). Ок-
рім цього, було зазначено, що у більшості регіонів дії мобільних бригад відсутня інфраструк-
тура надавачів якісних стандартизованих психологічних послуг, що унеможливлює процес 
якісної психологічної реабілітації в регіоні проживання, особливо у частині перенаправлення 

17	 «Кабінетне	дослідження	чинної	системи	психологічного	та	медичного	обстеження	в	Україні»,	надано	Міністерством	у	справах	
ветеранів

18	 Звіт	 в	 рамках	 дослідження	 «Ефективність	 мобільних	 бригад	 соціально-психологічної	 допомоги	 учасникам	 бойових	 дій	 та	
членам	 їх	 родин	 на	 території	 Миколаївської	 та	 Київської	 областей»,	 ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mt_jfo_
report_final_compressed_1.pdf 

https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mt_jfo_report_final_compressed_1.pdf
https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mt_jfo_report_final_compressed_1.pdf
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до здійснення подальшої терапевтичної інтервенції після первинної оцінки психологічного 
стану психологами мобільної бригади. Тільки невеликий відсоток випадків звернення щодо 
тривалої психологічної допомоги, в основному в обласних центрах, може бути задоволений 
та відповідає міжнародним протоколам і стандартам якості послуг психологічної реабілітації.

Загалом, кількість комплексних наукових досліджень про здоров’я ветеранів та ветеранок 
в Україні є обмеженою, що свідчить про все ще недостатній інтерес до цієї теми. Тому за-
гальною рекомендацією є приділяти більшу увагу організації та проведенню регулярних 
досліджень, а також рутинному збору даних про здоров’я українських ветеранів.   

2.2. Огляд міжнародних досліджень про здоров’я 
та поширеність різних станів та хвороб серед 
екскомбатантів та екскомбатанток

Травми та біль, інфекційні хвороби, ментальні та поведінкові розлади — це лише кілька 
наслідків, із якими можуть стикатися екскомбатанти та екскомбатантки після повернення 
з зони збройного конфлікту. Часто їхні медичні та соціальні потреби є унікальним, відрізня-
ються від потреб цивільного населення, мають комплексний характер, тому потребують 
спеціальної уваги для їхнього ефективного супроводу та розв’язання.

Нижче — короткий огляд наукових досліджень (оглядів літератури, систематичних огля-
дів, мета аналізів та інших доступних джерел на тему), в яких досліджували здоров’я та 
поширеність різних станів та хвороб серед екскомбатантів та екскомбатанток, а також 
їхню потребу у соціальних та медичних послугах. У переважній більшості проаналізованих 
досліджень вивчали військових і екскомбатантів/екскомбатанток США, оскільки вони ма-
ють великий досвід участі у збройних конфліктах, і складають одну з найбільших популяцій 
екскомбатантів та екскомбатанток у порівнянні з іншими країнами (близько 19 млн у 2021 
році у США у порівнянні з 2 мільйонами у Сполученому Королівстві19). Меншою мірою в 
огляд включено дослідження здоров’я та потреб екскомбатантів та екскомбатанток Ка-
нади, Австралії та Сполученого Королівства.

Загальний перелік поширених станів та проблем зі здоров’ям  
серед екскомбатантів та екскомбатанток

Окреслені у дослідженні 2015 року, в якому розглядали специфічні проблеми зі здо-
ров’ям серед екскомбатантів та екскомбатанток США20, а також у дослідженні 2011 
року, в якому аналізували потребу у медичній допомозі екскомбатантів та екскомба-
танток, які повертаються до цивільного життя21].

19	 Kulakiewicz,	Aaron.	“Support	for	UK	Veterans”	House	of	Commons	Library,	19	Nov.	2021,	commonslibrary.parliament.uk/research-
briefings/cbp-7693

20	 Olenick,	Maria	et	al.	“US	veterans	and	their	unique	issues:	enhancing	health	care	professional	awareness”	Advances	in	medical	education	
and	practice	vol.	6	635-9.	1	Dec.	2015,	doi:10.2147/AMEP.S89479

21	 	Roy,	Michael,	and	Jeremy	Perkins.	“Medical	Care	of	the	Returning	Veteran”	Somepomed,	UpToDate,	5	Aug.	2011,	somepomed.org/
articulos/contents/mobipreview.htm?29/16/29953

http://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7693
http://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7693
http://somepomed.org/articulos/contents/mobipreview.htm?29/16/29953
http://somepomed.org/articulos/contents/mobipreview.htm?29/16/29953
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Загалом проблеми, з якими стикаються екскомбатанти та екскомбатантки після повер-
нення з зони збройного конфлікту, можна умовно розділити на такі групи: фізичні трав-
ми, отримані внаслідок служби чи бойових дій (наприклад, ампутації, черепно-мозкові 
травми (ЧМТ), хвороби опорно-рухового апарата і пов’язані з ними наслідки та ризики 
для здоров’я (наприклад, підвищення ризику хвороби Альцгеймера22), порушення чи 
втрата зору і слуху, головний біль, вогнепальні поранення; наслідки для ментального 
здоров’я (наприклад, депресія, ПТСР (посттравматичний стресовий розлад), генералі-
зований тривожний розлад, високий ризик вчинення самогубств, складні психологічні 
наслідки можуть виникнути також через отримання фізичної травми чи внаслідок 
ампутації); вживання та зловживання психоактивними речовинами (в тому числі 
вживання алкоголю та тютюнопаління); інфекційні хвороби (здебільшого інфекцій-
ні хвороби, які поширені у регіоні проходження служби чи проведення бойових дій); 
екскомбатанти та екскомбатантки можуть піддаватися впливу шкідливих чинників 
навколишнього середовища, залежно від місця служби чи проведення бойових дій 
(шуму, радіації чи будь-яких токсичних речовин); або ж мати загострення хронічних 
хвороб. Деякі дослідження відзначають також, що екскомбатанти та екскомбатантки 
схильні мати кілька хронічних хвороб у порівнянні з не-екскомбатантами та не-екском-
батантками. Ця тенденція простежується як серед жінок, так і чоловіків23.

Проблеми зі слухом  
у екскомбатантів та екскомбатанток 

Серед популяції екскомбатантів та екскомбатанток проблеми зі слухом є однією з 
причин інвалідності, пов’язаної зі службою. До них належать переважно втрата слуху 
та тинітус — шум у вухах (англ. Noise-Induced Hearing loss and Tinnitus) та інші, менш 
поширені. Ці проблеми виникають в основному через частий та постійний вплив шуму 
внаслідок пострілів, роботи військового транспорту і техніки чи вибухів на рівні, який 
значно перевищує норму. 

Ризик появи проблем зі слухом та його втрати пов’язані також із віком (зі збільшен-
ням віку ризик підвищується), військовим досвідом (наприклад, спецпризначенці 
частіше втрачають слух у порівнянні з іншими військовими) та родом військ (дещо 
вищі ризики можуть мати пілоти). Жінки також рідше повідомляють про втрату слу-
ху. За даними деяких досліджень, серед військових (в тому числі екскомбатантів та 
екскомбатанток) порушення та втрата слуху трапляються на 20–60% частіше, ніж у 
загальній популяції24 25.

22	 	Zhu,	Carolyn.	“Demographic,	Health,	and	Exposure	Risks	Associated	with	Cognitive	Loss,	Alzheimer’s	Disease	and	Other	Dementias	
in	US	Military	Veterans.	”	Frontiers

23	 	Boersma	P,	Cohen	RA,	Zelaya	CE,	Moy	E.	Multiple	chronic	conditions	among	veterans	and	nonveterans:	United	States,	2015–2018.	
National	Health	 Statistics	Reports;	 no	 153.	Hyattsville,	MD:	National	Center	 for	Health	 Statistics.	 2021.	DOI:	 doi.org/10.15620/	
cdc:101659	

24	 Orru	H,	Luha	A,	Pindus	M,	Jõgeva	R,	Vahisalu	M,	Lekk	U,	Indermitte	E,	Merisalu	E.	Hearing	loss	among	military	personnel	in	relation	
to	occupational	and	leisure	noise	exposure	and	usage	of	personal	protective	equipment.	Noise	Health	[serial	online]	2020	[cited	2021	Nov	
23];22:90-8.	Available	from:	www.noiseandhealth.org/text.asp?2020/22/107/90/305733

25	 The	 Royal	 British	 Legion,	 2014	 [Online].	 “Lost	 Voices:	 A	 Report	 on	 Hearing	 Loss	 among	 Service	 Personnel	 and	 Veterans”,	
Available	 at:	 media.britishlegion.org.uk/Media/2282/lostvoiceshearinglossreport.pdf?_ga=2.42845157.1762136417.1502882861-
915011363.1502882861	[Accessed:	12.09.17];

https://doi.org/10.15620/ cdc:101659 
https://doi.org/10.15620/ cdc:101659 
https://www.noiseandhealth.org/text.asp?2020/22/107/90/305733
http://media.britishlegion.org.uk/Media/2282/lostvoiceshearinglossreport.pdf?_ga=2.42845157.1762136417.1502882861-915011363.1502882861
http://media.britishlegion.org.uk/Media/2282/lostvoiceshearinglossreport.pdf?_ga=2.42845157.1762136417.1502882861-915011363.1502882861
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У США втрата слуху та шум у вухах є найбільш поширеними причинами виплати екс-
комбатантам та екскомбатанткам компенсацій за інвалідність, пов’язану зі службою. 
За 2020 рік (фінансовий рік), понад 1,3 млн екскомбатантів та екскомбатанток отри-
мали компенсацію за втрату слуху, а понад 2,3 млн — за шум у вухах (займає перше 
місце серед екскомбатантів та екскомбатанток США)26. Тому у системі VHA є найбільша 
в країні мережа аудіологів та спеціалістів по відновленню слуху та мови, які надають 
допомогу екскомбатантам та екскомбатанткам у майже 500 медичних центрах по 
країні. Також є велика програма забезпечення екскомбатантів та екскомбатанток 
приладами та аксесуарами, необхідними у разі проблем зі слухом. 

При цьому не завжди наслідки проблем зі слухом можна помітити просто за допомо-
гою стандартного аудіологічного тесту. Екскомбатанти та екскомбатантки, які мають 
нормальні результати таких тестів, можуть мати проблеми з розумінням мови. Цей 
стан, розлад слухової обробки або розлад центральної слухової обробки, часто виникає 
через вплив шуму внаслідок вибухів27.

 
Ризики травм у екскомбатантів та екскомбатанток

Екскомбатанти та екскомбатантки мають вищі ризики травм та проблем опор-
но-рухового апарату та їхніх наслідків у порівнянні з загальною популяцією. Серед 
екскомбатантів та екскомбатанток дуже поширені травми, хвороби опорно-рухового 
апарата та їхні наслідки. Найбільш поширені — артрит (термін, що позначає запалення 
суглобів, використовуються для опису понад 100 ревматичних захворювань і станів, 
які вражають суглоби, тканини, що оточують суглоб, та іншу сполучну тканину), біль 
у спині, больові синдроми та інші, які загалом порушують рухливість і мобільність, 
а також є однією з провідних причин звернення за медичною допомогою під час 
служби28.

Найбільш поширені причини появи цих захворювань: травми (бойові та побутові), інтен-
сивні фізичні навантаження та отриманні мікротравми, потреба носити спорядження 
протягом тривалого періоду, часто повторювані однакові дії, кумулятивний стрес. До-
слідження також вказують, що екскомбатанти та екскомбатантки мають вищі ризики 
появи таких захворювань у порівнянні з загальною популяцією, подекуди у 2–3 рази, 
залежно від хвороби чи стану. Крім цього, жінки можуть бути більш вразливими до 
хвороб опорно-рухового апарату, ніж чоловіки (вищі ризики на 20%)29.

26	 “Hearing	Loss”	U.S.	Department	of	Veteran	Affairs,	30	Aug.	2021,	www.research.va.gov/topics/hearing.cfm

27	 “Veterans”	Hearing	Health	Foundation,	11	Nov.	2021,	hearinghealthfoundation.org/veterans

28	 Joseph	M	Molloy,	PT,	PhD,	Timothy	L	Pendergrass,	PT	DSc	ATC,	Ian	E	Lee,	PT,	DSc,	Michelle	C	Chervak,	PhD,	MPH,	Keith	G	
Hauret,	MSPH	MPT,	Daniel	I	Rhon,	PT,	DSc,	Musculoskeletal	Injuries	and	United	States	Army	Readiness	Part	I:	Overview	of	Injuries	
and	their	Strategic	Impact,	Military	Medicine,	Volume	185,	Issue	9–10,	September–October	2020,	Pages	e1461–e1471,	doi.org/10.1093/
milmed/usaa027

29	 Yedlinsky,	Nicole	T	et	al.	“Care	of	the	Military	Veteran:	Selected	Health	Issues”	American	family	physician	vol.	100,9	(2019):	544-551

http://www.research.va.gov/topics/hearing.cfm
http://hearinghealthfoundation.org/veterans
https://doi.org/10.1093/milmed/usaa027
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Зміна парадигми травм і найбільш поширених хвороб  
і станів серед екскомбатантів та екскомбатанток 

Змінилася і продовжує змінюватися парадигма травм і найбільш поширених хвороб 
та станів серед екскомбатантів та екскомбатанток. Більш ефективний і якісний кон-
троль та запобігання інфекційним хворобам, вдосконалення військового споряджен-
ня, кращий доступ до більш сучасних та якісних методів лікування, вдосконалення 
технологій та багато інших інтервенцій і змін у цьому напрямку, допомогли зменшити 
поширеність деяких захворювань, їхні наслідки та смертність серед екскомбатантів та 
екскомбатанток. Один з прикладів — поступове зменшення кількості ампутацій, однак 
збільшення поширеності ПТСР та ЧМТ різного ступеня тяжкості30.

Попри це, існує кілька аспектів, які фактично не змінюються чи змінюються повільно з 
плином часу. Наприклад, небойові травми та хвороби (інфекції, хвороби шлунково-киш-
кового тракту та проблеми з опорно-руховим апаратом, які не пов’язані з бойовими 
діями) перевищують кількість бойових травм. І це при тому, що кількість небойових 
травм та хвороб кардинально зменшилася. Такий тренд показали результати дослі-
дження, в якому відстежували та порівнювали рівень бойових/небойових госпіталі-
зацій серед військових США під час війни в Іраку (1990–1991 роках) та під час більш 
пізніх збройних конфліктів (в Іраку та Афганістані)31.

Інший такий аспект — наслідки збройного конфлікту для ментального здоров’я тра-
пляються часто і можуть тривати довше, ніж фізичні (у довгостроковій перспективі). 
Крім цього, можуть проявлятися із затримкою32.

Взаємозв’язок фізичних травм, ментальних наслідків  
та соціальних чинників

Фізичні травми, ментальні наслідки та соціальні чинники міцно взаємопов’язані — до 
такого висновку дійшли дослідники за результатами «швидкого огляду» 21 система-
тичних огляду, в якому вивчали фізичні, ментальні, соціальні детермінанти здоров’я 
та потреби екскомбатантів та екскомбатанток33.

Один із найбільш яскравих прикладів такого взаємозв’язку — це ПТСР та його вплив на 
такі проблеми фізичного характеру, як-от: збільшення ризику вживання/зловживання 
речовинами, травм, самогубств, появи агресії та схильності до прояву насильства, а 
також підвищення ризику безпритульності. У 75% екскомбатантів та екскомбатанток, 
у яких було діагностовано зловживання алкоголем чи наркотичними речовинами, 

30	 Rostker,	Bernard	D.,	Providing	for	the	Casualties	of	War:	The	American	Experience	Since	World	War	II.	Santa	Monica,	CA:	RAND	
Corporation,	2020.	(p.	287–289)	www.rand.org/pubs/research_reports/RR2823.html

31	 Barbara	 E.	 Wojcik,	 PhD,	 Rebecca	 J.	 Humphrey,	 MA,	 Bogdan	 Czejdo,	 PhD,	 L.	 Harrison	 Hassell,	 MD,	 U.S.	 Army	 Disease	 and	
Nonbattle	Injury	Model,	Refined	in	Afghanistan	and	Iraq,	Military	Medicine,	Volume	173,	Issue	9,	September	2008,	Pages	825–835,	 
doi.org/10.7205/MILMED.173.9.825

32	 Roy,	Michael,	and	Jeremy	Perkins.	“Medical	Care	of	the	Returning	Veteran”	Somepomed,	UpToDate,	5	Aug.	2011,	somepomed.org/
articulos/contents/mobipreview.htm?29/16/29953

33	 Oster,	C.,	Morello,	A.,	Venning,	A.	et	al.	The	health	and	wellbeing	needs	of	veterans:	a	rapid	review.	BMC	Psychiatry	17,	414	(2017).	 
doi.org/10.1186/s12888-017-1547-0

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2823.html
https://doi.org/10.7205/MILMED.173.9.825
http://somepomed.org/articulos/contents/mobipreview.htm?29/16/29953
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також діагностували ПТСР34. Систематичний огляд та метааналіз досліджень виявив, 
що симптоми ПТСР сприяють погіршенню болю та інших негативних наслідків для 
здоров’я у екскомбатантів та екскомбатанток із ПТСР у порівнянні з тими, у кого його 
не було діагностовано. Фактично цей огляд підтверджує можливу коморбідність ПТСР і 
хронічного болю35. Натомість брак чи відсутність соціальної підтримки (від суспільства 
та сім’ї) також розглядають як фактор ризику появи ПТСР36.

Ще одне підтвердження цього зв’язку та його складності виявив систематичний ог-
ляд досліджень (опублікованих з 2010 по 2018 рік), в якому розглядали зв’язок ПТСР, 
думок про самогубства та спробу вчинити самогубство серед військового персоналу 
і екскомбатантів та екскомбатанток США37. Результати показали, що ПТСР підвищує 
ризик інтенції вчинити самогубство серед екскомбатантів та екскомбатанток. Однак 
одним із висновків також було те, що на думки чи спробу вчинити самогубство може 
впливати не лише ПТСР. Предиктором також є накопичення супутніх факторів ризику 
ментального характеру (наприклад, депресія), соціальної інтеграції (брак чи відсутність 
підтримки) чи травми. Крім цього, ПТСР може збільшити ризик через непрямі шляхи 
(наприклад, ПТСР збільшує ризик депресії, що може збільшувати ризик самогубства). 

Своєю чергою, фізичні травми/хвороби є предикторами появи ментальних проблем 
і розладів — того ж ПТСР, тривоги, депресії, психологічного дистресу та інших. Дослі-
дження вказують на високі ризики появи ПТСР у екскомбатантів та екскомбатанток, 
які мали ЧМТ38.

Зв’язок також встановлено між ЧМТ та ризиком вчинення самогубства. Результати 
ретроспективного когортного дослідження екскомбатантів та екскомбатанток у США 
виявили, що ризик самогубств у два рази вищий у екскомбатантів та екскомбатанток, 
які мали ЧМТ, ніж у тих, які не мали39. При цьому результати іншого дослідження по-
казали, що екскомбатанти та екскомбатантки з історією ЧМТ (дві та більше травми), 
вдвічі частіше думали про вчинення самогубства у порівнянні з тими, які мали одну 
ЧМТ чи не мали її взагалі40.

34	 Lan,	Chiao-Wen	et	al.	“The	epidemiology	of	 substance	use	disorders	 in	US	Veterans:	A	systematic	 review	and	analysis	of	assessment	
methods.”	The	American	journal	on	addictions	vol.	25,1	(2016):	7–24.	doi:10.1111/ajad.12319

35	 Timothy	M	Benedict,	PhD,	DPT,	SP,	Patrick	G	Keenan,	DPT,	PT,	Arthur	J	Nitz,	PhD,	PT,	Tobias	Moeller-Bertram,	MD,	PhD,	MS,	
Post-Traumatic	Stress	Disorder	Symptoms	Contribute	to	Worse	Pain	and	Health	Outcomes	in	Veterans	With	PTSD	Compared	to	Those	
Without:	A	Systematic	Review	With	Meta-Analysis,	Military	Medicine,	Volume	185,	Issue	9–10,	September-October	2020,	Pages	e1481–
e1491,	doi.org/10.1093/milmed/usaa052

36	 Wright,	Breanna	K	 et	 al.	 “Support	mechanisms	 and	 vulnerabilities	 in	 relation	 to	PTSD	 in	 veterans	 of	 the	Gulf	War,	 Iraq	War,	 and	
Afghanistan	deployments:	a	systematic	review.”	Journal	of	traumatic	stress	vol.	26,3	(2013):	310-8.	doi:10.1002/jts.21809

37	 Holliday,	Ryan.	“Posttraumatic	Stress	Disorder,	Suicidal	Ideation,	and	Suicidal	Self-Directed	Violence	Among	U.S.	Military	Personnel	
and	 Veterans:	 A	 Systematic	 Review	 of	 the	 Literature	 From	 2010	 to	 2018.”	 Frontiers,	 2020,	 www.frontiersin.org/articles/10.3389/
fpsyg.2020.01998/full

38	 Hayes,	J.P.	PTSD	and	TBI	comorbidity.	(2019).	PTSD	Research	Quarterly,	30,	1–18

39	 Shura,	 Robert	 D	 et	 al.	 “Relationship	 between	 traumatic	 brain	 injury	 history	 and	 recent	 suicidal	 ideation	 in	 Iraq/Afghanistan-era	
veterans.”	Psychological	services	vol.	16,2	(2019):	312–320.	doi:10.1037/ser0000208

40	 Shura,	 Robert	 D	 et	 al.	 “Relationship	 between	 traumatic	 brain	 injury	 history	 and	 recent	 suicidal	 ideation	 in	 Iraq/Afghanistan-era	
veterans.”	Psychological	services	vol.	16,2	(2019):	312–320.	doi:10.1037/ser0000208
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Крім цього, ПТСР та ЧМТ збільшують ризик появи тинітуса (шуму у вухах) та прогресу-
вання втрати слуху серед екскомбатантів та екскомбатанток, особливо тих, які отри-
мали ЧМТ внаслідок вибуху. Дослідники пропонують більш цільовий та комплексний 
скринінг на ці хвороби серед екскомбатантів та екскомбатанток через високий ризик 
їхньої коморбідності41.

Взаємозв’язок проблем із бойовим досвідом  
та перебігом процесу реінтеграції

Проблеми можуть залежати від бойового досвіду та перебігу процесу реінтеграції. 
Формування потреби у медичній допомозі пов’язують з досвідом екскомбатанта та 
екскомбатантки під час служби, а також процесом повернення до цивільного життя42. 
Багато екскомбатантів та екскомбатанток мають із цим складнощі, серед яких стиг-
матизація та нерозуміння їхнього досвіду, відчуття відірваності від життя тощо. Це 
підтверджують також результати великого опитування, проведеного The Washington 
Post and the Kaiser Family Foundation серед екскомбатантів та екскомбатанток, що 
воювали в Іраку та Афганістані. Понад 60% екскомбатантів та екскомбатанток, які 
брали участь у бойових діях, повідомили, що відчувають відірваність від цивільного 
життя після повернення4344. Деякі опитування екскомбатантів та екскомбатанток, 
проведені в Україні, вказують на наявність схожих проблем під час повернення до 
цивільного життя45.

Екскомбатанти та екскомбатантки, які брали участь у збройному конфлікті, частіше 
виявляли ознаки депресії та тривоги в подальшому житті, ніж екскомбатанти та екс-
комбатантки, які не мали досвіду в бою46.

Дослідження King’s College London 2018 року також виявило, що поширеність ПТСР 
серед екскомбатантів та екскомбатанток залежала від їхнього бойового досвіду — 
серед постійних військовослужбовців, які не брали участі у бойових діях, поширеність 
ПТСР складала 5%, а серед тих, хто брав — 9,4%. Водночас поширеність ПТСР також 
залежала від останнього досвіду перед звільненням зі служби. Серед тих, хто брав 
участь у бойовій ролі, ПТСР виявлено у 17% на противагу 6% серед тих, хто під час 
останнього досвіду не брав участі у бойових діях47.

41	 Clifford,	Royce	E	et	al.	“Impact	of	TBI,	PTSD,	and	Hearing	Loss	on	Tinnitus	Progression	in	a	US	Marine	Cohort.”	Military	medicine	
vol.	184,11-12	(2019):	839-846.	doi:10.1093/milmed/usz016

42	 Oster,	C.,	Morello,	A.,	Venning,	A.	et	al.	The	health	and	wellbeing	needs	of	veterans:	a	rapid	review.	BMC	Psychiatry	17,	414	(2017).	 
doi.org/10.1186/s12888-017-1547-0

43	 Peyton	M.	Craighill,	 Scott	 F.	Clement	 and	Kennedy	Elliott,	AFTER	THE	WARS:	A	WASHINGTON	POST/KAISER	FAMILY	
FOUNDATION	POLL.	March	29,	2014

44	 Rajiv	Chandrasekaren.	A	legacy	of	pain	and	pride.	The	Washington	Post.	March	29,	2014

45	 LIFE	AFTER	CONFLICT:	SURVEY	ON	THE	SOCIODEMOGRAPHIC	AND	SOCIOECONOMIC	CHARACTERISTICS	OF	
VETERANS	OF	THE	CONFLICT	IN	EASTERN	UKRAINE	AND	THEIR	FAMILIES.	Ministry	of	Veterans	Affairs,	Temporarily	
Occupied	Territories	and	Internally	Displaced	Persons	of	Ukraine.	EU.	IOM.	January	2020

46	 Lee,	H.,	Aldwin,	C.	M.,	Choun,	 S.,	&	 Spiro,	A.	 III.	 (2019).	 Impact	 of	 combat	 exposure	 on	mental	 health	 trajectories	 in	 later	 life:	
Longitudinal	findings	from	the	VA	Normative	Aging	Study.	Psychology	and	Aging,	34(4),	467–474.	https://doi.org/10.1037/pag0000334

47	 The	 Royal	 British	 Legion.	 KCMHR.	 ADMMH.	 THE	MENTAL	HEALTH	OF	THE	UK	ARMED	 FORCES	 (September	 2018	
version)
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Проблеми ментального здоров’я 

Проблеми ментального здоров’я привертають дедалі більше уваги. За даними Депар-
таменту у справах ветеранів (США), попит на послуги психічного здоров’я серед екс-
комбатантів та екскомбатанток зростає. Кількість екскомбатантів та екскомбатанток, 
які отримують медичну допомогу з ментальними проблемами, зросла на 90% з 2006 по 
2019 рік. У третини екскомбатантів та екскомбатанток, які отримали медичну допомогу 
у 2018 році, було діагностовано принаймні один ментальний розлад — депресію, ПТСР 
чи тривожність. Водночас часто у екскомбатантів та екскомбатанток діагностували 
множинні психічні розлади48.

Дослідження ментального здоров’я екскомбатантів та екскомбатанток Сполученого 
Королівства у порівнянні з не-екскомбатантами та не-екскомбатантками виявило, що 
екскомбатанти та екскомбатантки частіше повідомляли про поширені психічні розлади 
(23% проти 16%), ПТСР (8% проти 5%) та зловживання алкоголем (11% проти 6%), ніж 
не-екскомбатанти та не-екскомбатантки.49

Дані з Австралії вказують на дещо меншу поширеність психічних розладів чи пове-
дінкових станів серед екскомбатантів та екскомбатанток (депресії чи тривожного 
розладу). Наприклад, у 2019 році 22% чоловіків, які коли-небудь служили, повідомили 
про наявні симптоми цих станів, тоді як серед чоловіків із загальної популяції ця част-
ка становила 18%. При цьому уряд Австралії визначив проблеми появи та лікування 
психічних розладів та залежностей серед екскомбатантської спільноти як пріоритетні 
у найближчі роки50.

Посттравматичний стресовий розлад (далі — ПТСР) знаходиться у науковому фокусі, 
однак його поширеність точно не визначена і відрізняється у екскомбатантів та екс-
комбатанток із різним досвідом. ПТСР є досить добре дослідженим наслідком для мен-
тального здоров’я екскомбатантів та екскомбатанток. Однак, попри велику кількість 
літератури про ПТСР серед екскомбатантів та екскомбатанток, питання поширеності 
(prevalence) залишається нерозкритим, передусім через різні методології дослідження, 
а також неоднорідності у досліджуваних групах екскомбатантів та екскомбатанток 
(включно з бойовим досвідом, часом та місцем бойових дій).

Метааналіз 2015 року (32 дослідження) виявив, що поширеність ПТСР серед екском-
батантів та екскомбатанток складає від 1% до майже 35%. Такий розподіл вказує на 
те, що визначення справжньої поширеності ПТСР потребує детальнішого вивчення51.

48	 GAO.	Health	Care	Capsule.	Veterans̀ 	Growing	Demand	for	Mental	Health	Services.	May	2021

49	 Rhead,	Rebecca	et	al.	“Mental	health	disorders	and	alcohol	misuse	among	UK	military	veterans	and	the	general	population:	a	comparison	
study.”	Psychological	medicine,	1-11.	10	Aug.	2020,	doi:10.1017/S0033291720001944

50	 Health	 of	 veterans.	Australian	 Institute	 of	Health	 and	Welfare,	 23	 July	 2020,	www.aihw.gov.au/reports/australias-health/health-of-
veterans

51	 Xue,	Chen	et	al.	“A	meta-analysis	of	risk	factors	for	combat-related	PTSD	among	military	personnel	and	veterans.”	PloS	one	vol.	10,3	
e0120270.	20	Mar.	2015,	doi:10.1371/journal.pone.0120270
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За даними Департаменту у справах ветеранів, час та місце участі у бойових діях може 
впливати на поширеність ПТСР, що також підтверджує попередній висновок про за-
лежність проблем зі здоров’ям екскомбатантів та екскомбатанток від бойового дос-
віду. Оцінки поширеності такі: приблизно від 11 до 20 із кожних 100 екскомбатантів та 
екскомбатанток (або від 11–20%), які служили в операціях в Іраку, отримували діагноз 
ПТСР. Близько 12 із кожних 100 екскомбатантів та екскомбатанток, що брали участь у 
збройному конфлікті в  Перській затоці (або 12%), мали ПТСР. 15 із кожних 100 екском-
батантів та екскомбатанток, що воювали у В’єтнамі (15%), отримали діагноз ПТСР (ос-
таннє дослідження в кінці 1980-х років). За оцінками, приблизно 30,9% екскомбатантів 
та 26,9% екскомбатанток, що воювали у В’єтнамі, протягом свого життя мали ПТСР52.

 

Ризики вчинення самогубства 

Ризики вчинення самогубства серед екскомбатантів можуть бути вищі, ніж у загаль-
ній популяції. У звіті Департаменту у справах ветеранів за 2021 рік подана докладна 
статистика самогубств серед екскомбатантів/екскомбатанток та загальної популяції 
з 2001 до 2019 року з порівняннями. Результати вказують, що останніми роками аб-
солютна кількість самогубств серед екскомбатантів та екскомбатанток дещо змен-
шилася, проте все одно залишається на високому рівні (близько 6 тисяч самогубств 
на рік). Зокрема у порівнянні з загальною популяцією. У 2019 році рівень вчинення 
самогубств серед екскомбатантів та екскомбатанток становив 31,6 на 100 тисяч, що 
набагато вище, ніж показник 16,8 на 100 тисяч у загальній популяції. У 2019 році само-
губства вчиняли близько 17 екскомбатантів та екскомбатанток на день, цей показник 
зріс з 2011 року на 4,5%53.

Однак когортне ретроспективне дослідження, проведене в Канаді, в якому також порів-
нювали ризик вчинення самогубства серед екскомбатантів та загальної популяції (по-
рівнювали лише чоловіків), виявило, що ризики були однакові, і загалом не дуже високі54. 
Англія та Шотландія лише у 2021 році запровадили офіційну практику реєстрування 
рівня самогубств серед екскомбатантів та екскомбатанток. Перші результати очіку-
ються у 2023 році.55

Взаємозв’язок віку екскомбатантів та екскомбатанток  
із алкогольною та наркотичною залежностями

Зловживання алкоголем та наркотичними речовинами може залежати від віку. Стрес 
і травми, отримані під час служби, збільшують ризик виникнення у екскомбатантів та 
екскомбатанток проблем із алкоголем, тютюном або наркотиками, або ж їхньої ком-

52	 “VA.Gov	|	Veterans	Affairs.”	U.S.	Department	of	Veterans	Affairs,	2020,	www.ptsd.va.gov/understand/common/common_veterans.asp

53	 U.S.	Department	of	Veterans	Affairs.	National	Veteran	Suicide	Prevention.	ANNUAL	REPORT.	Office	of	Mental	Health	and	Suicide	
Prevention	September	2021

54	 Mahar	AL,	Aiken	AB,	Whitehead	M,	et	al	Suicide	in	Canadian	veterans	living	in	Ontario:	a	retrospective	cohort	study	linking	routinely	
collected	data	BMJ	Open	2019;9:e027343.	doi:	10.1136/bmjopen-2018-027343

55	 	Office	 for	Veterans’	Affairs.	 “Veteran	 Suicide	 Figures	 to	 be	Recorded	 for	 the	 First	 Time.”	GOV.UK,	 22	 Sept.	 2021,	www.gov.uk/
government/news/veteran-suicide-figures-to-be-recorded-for-the-first-time
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бінації56. Дослідження визначають, що розлад вживання наркотичних речовин дещо 
частіше діагностують у екскомбатантів та екскомбатанток у порівнянні з загальною 
популяцією, а ризик вживання найбільший у період одразу після закінчення служби57. 
І це стосується усіх груп речовин. За даними Департаменту ветеранів США, 11% екс-
комбатантів та екскомбатанток, які звертаються вперше за медичною допомогою в 
системі, відповідають критеріям діагностики залежності від речовин.

Є дослідження, які вказують, що загальна поширеність розладів вживання наркотич-
них речовин серед екскомбатантів та екскомбатанток була нижчою, ніж серед їхніх 
цивільних колег (якщо розглядати без поправки на вік). Якщо брати результати за 
віковими групами, то екскомбатанти та екскомбатантки віком 18–25 років мали вищі 
показники вживання наркотичних речовин у порівнянні з загальною популяцією58. Де-
які дослідження вказують, що вживання та зловживання алкоголем більш поширене 
серед екскомбатантів та екскомбатанток старшого віку (65+), якщо порівнювати їх із 
загальною популяцією їхнього ж віку59.

 

Здоров’я та потреби жінок-військових і екскомбатанток

Кількість жінок-військових і екскомбатанток збільшується. Відсоток жінок у лавах 
військових зростає. Вже у 2006–2009 роках жінки складали 13,5% сил оборони Ав-
стралії, 14,6% військових в США, 9,1% у британських збройних силах60. І їхня кількість 
продовжує збільшуватися, а разом із цим і кількість екскомбатанток.

Наприклад, у США наразі приблизно 9 із 10 екскомбатантів (89%) чоловіки, тоді як при-
близно кожна десята (11%) — жінки, згідно з підрахунками популяційної моделі 2021 
року. Очікується, що з 2021 до 2046 року кількість екскомбатанток зросте з 2 до 2,2 
мільйона. При цьому кількість екскомбатантів скоротиться приблизно з 17 мільйонів у 
2021 році до приблизно 10,3 мільйона у 2046 році61]. Тому споживання медичних послуг 
екскомбатантками буде зростати, як і потреба в удосконаленні гендерно специфічного 
догляду та послуг для жінок, на що вже вказують тренди минулих років6263.

56	 SAMHSA.	2019	National	Survey	on	Drug	Use	and	Health:	Veteran	Adults.	September	2020

57	 “Substance	Use	and	Military	Life	DrugFacts.”	National	 Institute	on	Drug	Abuse,	10	Nov.	2021,	www.drugabuse.gov/publications/
drugfacts/substance-use-military-life

58	 Teeters,	 Jenni	 B	 et	 al.	 “Substance	 use	 disorders	 in	 military	 veterans:	 prevalence	 and	 treatment	 challenges.”	 Substance	 abuse	 and	
rehabilitation	vol.	8	69-77.	30	Aug.	2017,	doi:10.2147/SAR.S116720

59	 Victoria	 Williamson,Sharon	 A.M.	 Stevelink,Karla	 Greenberg,Neil	 Greenberg.	 Prevalence	 of	 Mental	 Health	 Disorders	 in	 Elderly	
U.S.	Military	Veterans:	A	Meta-Analysis	 and	Systematic	Review.	The	American	 Journal	of	Geriatric	Psychiatry.	Elsevier.	May	2018.	 
doi.org/10.1016/j.jagp.2017.11.001

60	 Crompvoets,	About	Samantha.	“The	Health	and	Wellbeing	of	Female	Veterans:	A	Review	of	 the	Literature”	JMVH,	13	Dec.	2012, 
 jmvh.org/article/the-health-and-wellbeing-of-female-veterans-a-review-of-the-literature

61	 Schaeffer,	Katherine.	“The	Changing	Face	of	America’s	Veteran	Population.”	Pew	Research	Center,	5	Apr.	2021,	www.pewresearch.org/
fact-tank/2021/04/05/the-changing-face-of-americas-veteran-population

62	 U.S.	Department	of	Veterans	Affairs.	Sourcebook.	Vol.	4.	Sourcebook:	Women	Veterans	in	the	Veterans	Health	Administration.	Volume	
4:	Longitudinal	Trends	in	Sociodemographics,	Utilization,	Health	Profile,	and	Geographic	Distribution.	February	2018

63	 Akassam.	“Disparities	 in	Women	Veterans’	Healthcare	|	Online	Graduate	Programs	|	Baylor.”	BAY-UMT,	24	Mar.	2021,	onlinegrad.
baylor.edu/resources/women-veteran-health

http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/substance-use-military-life
http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/substance-use-military-life
https://doi.org/10.1016/j.jagp.2017.11.001
http://jmvh.org/article/the-health-and-wellbeing-of-female-veterans-a-review-of-the-literature
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/04/05/the-changing-face-of-americas-veteran-population
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/04/05/the-changing-face-of-americas-veteran-population
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Здоров’я та потреби екскомбатанток досліджені не так добре, як екскомбатантів-чо-
ловіків. Однак уже є систематичні огляди, які виявили деякі особливості. Наприклад, 
поширеність ПТСР та травм сексуального характеру дещо вища серед екскомбатан-
ток (у порівнянні з екскомбатантами). При цьому вони мають більший вплив на їхнє 
відчуття ментального, фізичного та соціального добробуту64. 

 
Звернення за медичною допомогою

Екскомбатанти та екскомбатантки схильні відкладати звернення за медичною допомо-
гою. У «швидкому» огляді, згаданому вище, зазначено, що причиною цього може бути 
різниця у сприйнятті медичної допомоги у статусі військового та цивільної особи, а та-
кож процесом повернення до цивільного життя. Адже під час проходження військової 
служби військовим надається структурована, комплексна медична допомога. Такий 
догляд стає недоступним після завершення служби (окрім пов’язаних зі службою хво-
роб, діагностованих під час переходу). Дослідження, проведене серед екскомбатантів 
та екскомбатанток В’єтнаму показало, що багато з них не визнавали потреби у медич-
ній допомозі, а також часто мали відкладений початок хвороби (наприклад, ПТСР)65.

Щоб відстежувати здоров’я та самопочуття екскомбатантів та екскомбатанток після 
звільнення зі служби, Департамент ветеранів у Австралії додатково впровадив про-
граму Veterans’ Health Check, яка передбачає два типи чекапів для екскомбатантів та 
екскомбатанток, які проводять лікарі загальної практики66.

Лікарям рекомендують проводити такі періодичні медичні огляди щонайменше 45 
хвилин, однак тривалість може коливатися від 30 хвилин до 1 години. Для проведення 
цих оглядів розроблені різні форми та ґайди, які враховують специфіку військового 
досвіду та особливості переходу до цивільного життя після служби. 

1. One-off Veteran Health Check (раніше Australian Defence Force Post-discharge GP 
Health Assessment). Це одноразовий чекап, який екскомбатант/екскомбатантка 
можуть пройти у будь-який час після завершення служби. Основна мета — раннє 
виявлення можливих ментальних, фізичних та соціальних проблем серед екс-
комбатантів та екскомбатанток, а також забезпечення раннього втручання для 
підтримки та розв’язання цих проблем. Опитувальник складається з блоків з 
запитаннями про вживання алкоголю, наркотиків, куріння, думки про вчинення 
самогубства, біль та способи знеболення, якість сну, скринінгові питання для ви-
явлення ПТСР, також передбачає фізичний огляд і прості скринінгові тести тощо67. 

64	 Bean-Mayberry,	Bevanne	et	al.	“Systematic	 review	of	women	veterans'	health:	update	on	successes	and	gaps.”	Women's	health	 issues:	
official	publication	of	the	Jacobs	Institute	of	Women's	Health	vol.	21,4	Suppl	(2011):	S84-97.	doi:10.1016/j.whi.2011.04.022

65	 Oster,	C.,	Morello,	A.,	Venning,	A.	et	al.	The	health	and	wellbeing	needs	of	veterans:	a	rapid	review.	BMC	Psychiatry	17,	414	(2017).	
https://doi.org/10.1186/s12888-017-1547-0

66	 “Veterans’	Health	Check	—	Providers	|	Department	of	Veterans’	Affairs.”	Australian	Government.	Department	of	Veterans̀ 	Affairs,	16	
Nov.	2021,	www.dva.gov.au/providers/health-programs-and-services-our-clients/veterans-health-check-providers

67	 Department	of	Veterans’	Affairs.	ADF	Post-discharge	GP	Health	Assessment	QUICK	REFERENCE	GUIDE

https://doi.org/10.1186/s12888-017-1547-0
http://www.dva.gov.au/providers/health-programs-and-services-our-clients/veterans-health-check-providers
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Лікарі зокрема надають повну інформацію про те, куди направити екскомбатанта 
чи екскомбатантку для отримання тієї чи іншої допомоги у разі виявлення пробле-
ми. Цікаво, що однією з цілей чекапа є також налагодження довірливих відносин 
між лікарем і екскомбатантом68.

Такий чекап доступний всім екскомбатантам та екскомбатанткам, які служили у 
Збройних силах Австралії хоча б один повний день, незалежно від дати звільнення 
зі служби та наявності картки Департаменту69. 

2. Annual Veteran Health Check. Це щорічна перевірка стану здоров’я екскомбатанта 
чи екскомбатантки, яку екскомбатант чи екскомбатантка можуть проходити що-
року протягом п’яти років після звільнення зі служби (наразі доступний для екс-
комбатантів та екскомбатанток, які завершили службу після 1 липня 2019 року). 
Головна мета — допомогти екскомбатанту або екскомбатантці пройти перехід до 
цивільного життя, в тому числі до цивільної системи охорони здоров’я70.

68	 “Veterans’	Health	Check	|	Department	of	Veterans’	Affairs.”	Australian	Government.	Department	of	Veterans̀ 	Affairs,	16	Nov.	2021,	
www.dva.gov.au/health-and-treatment/veterans-health-check

69	 Veteran	Health	Checks	–	Frequently	Asked	Questions	for	GPs.	Updated	16	July	2019

70	 “Department	 of	Health	 |	Veteran	Health	Checks	 for	 Former	Australian	Defence	 Force	 (ADF)	Personnel.”	Australian	Government.	
Department	of	Health,	2019,	www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/healthassessmentforadf	
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АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА В РОЗРІЗІ 
ПІДТРИМКИ ЗДОРОВ’Я 
ЕКСКОМБАТАНТІВ ТА 
ЕКСКОМБАТАНТОК

В Україні екскомбатанти та екскомбатантки отримують медичну допомогу в загальній сис-
темі охорони здоров’я, на рівні з іншими громадянами. Паралельні відомчі системи силових 
структур обслуговують лише тих екскомбатантів, що мають безпосередню належність до 
цих органів. Система психологічної реабілітації та довготривалого догляду в країні відсутня.

Окрема підтримка екскомбатантів та екскомбатанток у сфері охорони здоров’я надається 
у вигляді пільг та послуг — їх забезпечують 22 центральні органи виконавчої влади, керу-
ючись 156-ма різними нормативно-правовими актами71. Так, держава гарантує екскомба-
тантам та екскомбатанткам: 

• першочергове обслуговування в аптеках, амбулаторно-поліклінічних та лікувально-про-
філактичних закладах, позачергову госпіталізацію;

• безоплатні ліки та медичні вироби за рецептами лікарів; 

• першочергове безоплатне зубопротезування; 

• санаторно-курортне лікування; 

• щорічне медобстеження і диспансеризацію.

Деталі про надання цих послуг будуть розкриті у цьому розділі. Загалом додаткові по-
слуги не забезпечуються у повному обсязі ані фінансово, ані організаційно72. До того ж 
екскомбатанти та екскомбатантки не завжди проінформовані про можливість скориста-
тися певними пільгами, послугами чи програмами, які гарантовані державою. За даними 
дослідження Світового банку, у 2017 році 85% опитаних респондентів наголосили, що хо-
тіли б отримувати більше інформації про наявні пільги та послуги. Екскомбатанти з обме-
женими можливостями найчастіше одержують інформацію від громадських організацій, 
деякі респонденти підкреслюють, що не у всіх є можливість користуватись Інтернетом та 

71	 Біла	 книга	 «Аналіз	 системи	 державної	 підтримки	 ветеранів	 та	 їхніх	 сімей	 в	 Україні»,	 Юридична	 сотня,	 2019,  
legal100.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Bila-Knyga-Legal100.pdf

72	 Біла	 книга	 «Аналіз	 системи	 державної	 підтримки	 ветеранів	 та	 їхніх	 сімей	 в	 Україні»,	 Юридична	 сотня,	 2019,	 
legal100.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Bila-Knyga-Legal100.pdf
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соціальними мережами, окрім того, про наявні пільги та послуги не завжди поінформовані 
також і працівники відповідних державних служб73. За декілька років ситуація суттєво не 
змінилась: за даними дослідження «Української фундації громадського здоров`я», у 2020 
році 68% опитаних українських екскомбатантів отримували інформацію про державні по-
слуги та пільги від своїх побратимів74.

3.1. Медичне забезпечення екскомбатантів та екскомбатанток 
в умовах реформи системи охорони здоров’я

В умовах великої кількості надавачів медичної допомоги різних рівнів та спеціалізацій, 
для пацієнта повинні бути створені такі умови, за яких він отримає професійну, якісну та 
скоординовану медичну допомогу незалежно від того, до якого надавача він звернувся по 
медичну допомогу. Пацієнт також не повинен самотужки шукати потрібну медичну послугу, 
лікаря, чи медичний заклад. Координаційну роль «провідника» пацієнта у системі здоров’я 
виконує лікар ПМД. Без належної «безперервності» та координації пацієнти отримують 
фрагментовану, дуже слабко інтегровану медичну допомогу від великої кількості надава-
чів, часто з ризиком для здоров’я через відсутність належної комунікації між надавачами 
та лікарями, неадекватного обміну медичною інформацією, дублювання лікарських при-
значень або їхню неузгодженість між собою. Це є проблемою для пацієнтів з хронічними 
захворюваннями, які потребують постійного та цілісного лікарського догляду і підтримки, 
зокрема для екскомбатантів та екскомбатанток. 

Під час військової служби за медичне забезпечення комбатантів відповідає Міністерство 
оборони України, яке має власну відомчу систему охорони здоров’я або інші силові структу-
ри. Але після звільнення і переходу до цивільного життя екскомбатанти та екскомбатантки 
потрапляють в загальну систему охорони здоров’я. Послуги в цій системі можна отриму-
вати за програмою медичних гарантій, яку адмініструє Національна служба здоров’я, або 
в національних закладах Міністерства охорони здоров’я та Національної академії медич-
них наук України. За декілька років національні заклади також повинні стати частиною 
програми медичних гарантій. 

Програма медичних гарантій (ПМГ) була запроваджена на виконання Закону України 
№ 2168 «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі — За-
кон). Із прийняттям цього Закону у 2017 році, розпочато повномасштабну трансформацію 
фінансування системи охорони здоров’я, одного з ключових елементів системи охорони 
здоров’я. Основна мета змін — прагнення до універсального охоплення медичними по-
слугами, покращення стану здоров’я населення та забезпечення фінансового захисту від 

73	 Socio-Economic	Impacts	of	Internal	Displacement	and	Veteran	Return,	World	Bank	Group,	2017,	https://documents1.worldbank.org/
curated/en/571011497962214803/pdf/116489-REVISED-Updated-Report-Socioeconomic-Impacts-Internal-Displacement-Veteran-
Ret.pdf

74	 Звіт	 в	 рамках	 дослідження	 «Ефективність	 мобільних	 бригад	 соціально-психологічної	 допомоги	 учасникам	 бойових	 дій	 та	
членам	їх	родин	на	території	Миколаївської	та	Київської	областей,		https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mt_jfo_
report_final_compressed_1.pdf

https://documents1.worldbank.org/curated/en/571011497962214803/pdf/116489-REVISED-Updated-Report-Socioeconomic-Impacts-Internal-Displacement-Veteran-Ret.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/571011497962214803/pdf/116489-REVISED-Updated-Report-Socioeconomic-Impacts-Internal-Displacement-Veteran-Ret.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/571011497962214803/pdf/116489-REVISED-Updated-Report-Socioeconomic-Impacts-Internal-Displacement-Veteran-Ret.pdf
https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mt_jfo_report_final_compressed_1.pdf
https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mt_jfo_report_final_compressed_1.pdf
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надмірних витрат «з власної кишені». Таку ціль можливо досягти завдяки підвищенню 
ефективності роботи мережі надавачів медичних послуг, модернізації застарілої системи 
надання послуг та покращення доступу до якісного медичного обслуговування. Для запро-
вадження ПМГ, у 2018 році було створено Національну службу здоров’я України (НСЗУ) — 
стратегічного закупника медичних послуг. НСЗУ укладає договори з медзакладами на 
пакети медичних послуг, які відповідають потребам пацієнтів, дотримуючись принципу 
ефективного використання бюджетних коштів.

Відповідно до спільного звіту ВООЗ та Світового Банку «Україна: огляд реформи фінансу-
вання системи охорони здоров’я 2016–2019», загальна структура реформи фінансування 
системи охорони здоров’я відповідає провідним міжнародним практикам покращення 
доступності, якості та ефективності медичних послуг, і за умови послідовного впроваджен-
ня найближчими роками принесе відчутні результати у вигляді покращення показників 
здоров’я та зниження фінансового тягаря для населення75. Проте строк, за який впрова-
джуються реформи, зазвичай становить 10–15 років. Отже, зараз Україна проходить лише 
початковий етап імплементації реформи. 

Серед принципів ПМГ, визначених Законом, є «надання рівних державних гарантій для 
реалізації пацієнтами права на охорону здоров’я незалежно від віку, раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, зареєстрованого місця проживання, за ознакою мови або іншими озна-
ками». Станом на сьогодні програма державних гарантій медичного обслуговування насе-
лення не надає жодних преференцій будь-якій категорії осіб, у тому числі екскомбатантам 
та екскомбатанткам АТО/ООС.

Відтак, екскомбатанти та екскомбатантки АТО/ООС мають право на отримання медичної 
допомоги на загальних підставах у рамках програми державних гарантій медичного обслу-
говування населення у закладах охорони здоров’я будь-якої форми власності та фізичних 
осіб-підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з ме-
дичної практики та уклали відповідний договір з Національною службою здоров’я України. 

Попри це, медичне забезпечення екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС та осіб, 
прирівняних до них, можуть здійснювати зокрема госпіталі екскомбатантів. Відповідно 
до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасники 
бойових дій та особи, прирівняні до них, учасники збройного конфлікту, особи з інвалідністю 
внаслідок збройного конфлікту, особи, на яких поширюється чинність цього Закону, після 
виходу на пенсію чи у разі зміни місця роботи мають право користуватись госпіталями, 
до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи.

Станом на сьогодні функціонують:

• Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни, Державний заклад 
«Госпіталь ветеранів війни «Лісова Поляна»», які знаходяться у підпорядкуванні Мініс-
терства охорони здоров’я;

75 apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/346331/WHO-EURO-2019-3619-43378-60854-ukr.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/346331/WHO-EURO-2019-3619-43378-60854-ukr.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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• 25 госпіталів екскомбатантів АТО/ООС (за інформацією із офіційного вебсайту Мініс-
терства у справах ветеранів), які знаходяться у підпорядкуванні органів місцевого 
самоврядування, є комунальними підприємствами, які створені для надання висо-
кокваліфікованої консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної медичної 
допомоги екскомбатантам АТО/ООС та особам, прирівняним до них по пільгах.

У рамках реформи системи охорони здоров’я пільги на 
медичне забезпечення для екскомбатантів та екском-
батанток АТО/ООС скасовано не було, при цьому додат-
кового фінансування на їхню реалізацію у державному 
бюджеті не передбачено. Окрім того, у нормативно-право-
вому полі не передбачено механізму обліку чи контролю 
за станом реалізації екскомбатантами АТО/ООС своїх законних пільг у сфері охорони здо-
ров’я, у результаті чого держава не має інструментів відстеження рівня надання соціальних 
гарантій екскомбатантам у частині медичного забезпечення. 

Трапляється також і правова неузгодженість. Так, Закон України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» встановлює пільги для екскомбатантів АТО/ООС 
у сфері медичного обслуговування, зокрема право на першочергову госпіталізацію або 
першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах. Водночас механіз-
му реалізації такого права у нормативно-правових актах не передбачено. Не передбачені 
квотні місця і для лікування екскомбатантів та екскомбатанток від COVID-19.

Окремо наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.12.2002 № 463 врегульо-
вано питання профілактичних медичних оглядів та медичної реабілітації екскомбатантів 
АТО/ООС. Відповідальні заклади повинні контролювати  зміни у  стані  здоров’я  екском-
батантів АТО/ООС у порівнянні з попереднім періодом, виявляти наявну патологію, а 
також скеровувати на проведення  планового  лікування  та реабілітації. Профілактичні 
огляди екскомбатантв повинні проводитись у територіальних поліклініках та виїзною 
бригадою на місцях або за місцем проживання екскомбатантів АТО/ООС. Проте де-факто 
цей наказ не виконується. Сумнівною є і актуальність цього нормативно-правового акту, 
оскільки він не оновлювався з 2002 року, а посилання на нього вкрай важко знайти у 
відкритих джерелах.

 
Що гарантує держава в межах програми медичних гарантій

ПМГ складається з пакетів медичних послуг — переліків медичних послуг та лікар-
ських засобів, необхідних для надання таких послуг, у межах певного виду медичної 
допомоги, до яких встановлюються єдині специфікації, умови закупівлі, тип тарифу та 
базова ставка, оплату надання яких здійснює НСЗУ згідно з договором. Пакет стосу-
ється певної сфери надання медичних послуг (наприклад, екстрена медична допомога, 
амбулаторна допомога, стаціонарна допомога) або групи захворювань (наприклад, 
онкологічні захворювання, розлади психіки та поведінки). Пакет медичних послуг — 
одиниця укладення договору між надавачем медичних послуг та НСЗУ. 

Держава не має інструментів 
відстеження рівня надання 
соціальних гарантій 
екскомбатантам у частині 
медичного забезпечення.
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Кожен громадянин має право на отримання безоплатної медичної допомоги за про-
грамою медичних гарантій за умови, що він подав декларацію про вибір лікаря, який 
надає йому первинну медичну допомогу. Декларацією у такому випадку є документ, 
що підтверджує волевиявлення пацієнта (його законного представника) про вибір 
лікаря, який надаватиме йому первинну медичну допомогу, а її форма закріплена на 
рівні законодавства.

Пацієнт має право подати декларацію будь-якому лікарю, який надає первинну медич-
ну допомогу, незалежно від зареєстрованого місця проживання за умови, що кількість 
пацієнтів, які вже обрали такого лікаря, не перевищує оптимально встановлений об-
сяг практики. Перевірити оптимально встановлений обсяг практики лікаря та знайти 
лікаря, який надає первинну медичну допомогу можна на сайті НСЗУ, де розміщена 
електронна карта76 місць надання первинної медичної допомоги. Особливості вибо-
ру лікаря, який надає первинну медичну допомогу, визначено наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 19.03.2018 № 503 «Про затвердження Порядку вибору 
лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, 
який надає первинну медичну допомогу», а особливості надання первинної медичної 
допомоги в України встановлено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги».

Екстрена медична допомога надається безоплатно усім пацієнтам без винятку — без 
направлення й декларації. Якщо пацієнт звернувся до медичного закладу у невідклад-
ному стані, йому повинні надати всю необхідну допомогу без направлення і декларації. 
Для користування іншими безоплатними медичними послугами потрібна декларація 
з лікарем первинної медичної допомоги, електронне направлення до спеціаліста або 
на медичну послугу, та вибір лікарні, яка має контракт з НСЗУ. Порядок направлення 
регулюється наказом МОЗ від 28.02.2020 № 58677. Згідно з наказом, направлення не 
потрібне у разі звернення пацієнта до гінеколога (в тому числі дитячого та підлітко-
вого віку), психіатра (в тому числі дитячого та підліткового), нарколога, стоматолога 
(доступна ургентна допомога для всіх та планова для дітей), фтизіатра (зокрема і 
дитячого), педіатра, лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними за-
хворюваннями.

У 2021 році порядок та особливості реалізації програми медичних гарантій в Україні 
було визначено постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2021 № 133 «Деякі 
питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення 
у II–IV кварталах 2021 року», відповідно до якої НСЗУ уклала договори із надавачами 
медичних послуг за 36 пакетами медичних послуг78:

1. Екстрена медична допомога (на догоспітальному етапі);

2. Первинна медична допомога;

76	 	Електронна	карта	місць	надання	первинної	медичної	допомоги	від	НСЗУ	—	nszu.gov.ua/e-data/dashboard/pmd-map

77	 	Наказ	МОЗ	від	28.02.2020	№ 586	—	zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0235-20#Text 

78	 	Пакети	медичних	послуг	—	nszu.gov.ua/vimogi-pmg-2021

https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/pmd-map
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0235-20#Text
https://nszu.gov.ua/vimogi-pmg-2021
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3. Медична допомога при гострому мозковому інсульті;

4. Медична допомога при гострому інфаркті міокарда;

5. Медична допомога при пологах;

6. Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках;

7. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;

8. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;

9. Готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії;

10. Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів 
в амбулаторних умовах;

11. Стоматологічна допомога дорослим та дітям;

12. Ведення вагітності в амбулаторних умовах;

13. Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах;

14. Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах;

15. Мамографія;

16. Гістероскопія;

17. Езофагогастродуоденоскопія;

18. Колоноскопія;

19. Цистоскопія;

20. Бронхоскопія;

21. Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;

22. Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному 
рівні медичної допомоги;

23. Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом в амбулаторних та ста-
ціонарних умовах;

24. Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підоз-
рою на ВІЛ);

25. Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання 
опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії;

26. Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюван-
нями у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах;
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27. Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями 
у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах;

28. Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захво-
рюваннями в дорослих та дітей у амбулаторних та стаціонарних умовах;

29. Стаціонарна психіатрична допомога;

30. Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними ко-
мандами;

31. Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, упро-
довж перших трьох років життя;

32. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-ру-
хового апарату;

33. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової 
системи;

34. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям;

35. Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям;

36. Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2.

Повний перелік закладів, які підписали з НСЗУ договори за кожним з пакетом медич-
них послуг, доступний на сайті НСЗУ в розділі «Е-дані»79.

Окрім того, щороку у програмі медичних гарантій передбачається чіткий перелік лікар-
ських засобів, які може отримати кожен у порядку реімбурсації. Програма «Доступні 
ліки» або реімбурсації лікарських засобів — це механізм відшкодування державою 
вартості ліків. Уряд запровадив цю програму у 2017 році, щоб зменшити фінансове 
навантаження та покращити доступ пацієнтів з хронічними захворюваннями до не-
обхідних лікарських засобів. З 2019 року цю програму адмініструє НСЗУ. У 2021 році 
програма працює для пацієнтів, які мають серцево-судинні захворювання, цукровий 
та нецукровий діабет, бронхіальну астму, розлади психіки та поведінки, епілепсію.

З переходом під адміністрування НСЗУ програми, відшкодування вартості лікарських 
засобів відбувається за принципом «гроші йдуть за пацієнтом в аптеку». Це можли-
ве завдяки запровадженню прозорих правил укладення договорів з аптеками, які 
повинні відповідати чітко визначеним вимогам, а також використанню електронних 
інструментів, зокрема електронного рецепта, що дозволяє забезпечити мобільність 
пацієнтів та нівелює географічні обмеження. Це дозволяє отримати ліки в будь-якій 
аптеці чи аптечному пункті, які мають відповідний договір з НСЗУ, незалежно від місця, 
де проживає чи перебуває пацієнт.

79	 	Розділ	«Е-дані»	—	nszu.gov.ua/e-data/dashboard 

https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard
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На рівні законодавства механізм реімбурсації лікарських засобів закріплено у по-
станові Кабінеті Міністрів України від 28.07.2021 № 854 «Деякі питання реімбурсації 
лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування 
населення».

Нововведенням у системі охорони здоров’я України завдяки реформі стало впрова-
дження медичних записів, записів про направлення та виписані рецепти у електронно-
му вигляді. Такий обов’язок покладено на усі заклади охорони здоров’я та фізичних 
осіб-підприємців, які мають ліцензію на провадження медичної практики, а також на 
аптеки та аптечні пункти, які уклали з НСЗУ відповідні договори, про що зазначено у 
наказі Міністерства охорони здоров’я України від 28.02.2020 № 587 «Деякі питання 
ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній 
системі охорони здоров’я».

Зараз служба відшкодовує 2,94 млн пацієнтам вартість ліків проти серцево-судинних 
захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету ІІ типу. Це 292 лікарських за-
соби, 70 з яких є повністю безоплатними, за інші препарати пацієнти мають сплатити 
невелику різницю вартості. Ще 215 тис. пацієнтів отримують за програмою препарати 
інсуліну. 

Щоб отримати ліки за цією програмою, пацієнт повинен звернутись до лікаря ПМД, з 
яким укладена декларація (особисто або телефоном). Лікар призначає ліки, виписує 
електронний рецепт, в якому зазначає міжнародну непатентовану назву препарату — 
робочу речовину. Завдяки електронному рецепту, ліки можна отримати в будь-якій 
аптеці чи аптечному пункті, які беруть участь у Програмі, незалежно від місця, де про-
живає пацієнт або де було виписано рецепт. 

Оплата за надані медичні послуги та лікарські засоби за програмою медичних гаран-
тій здійснюється на підставі інформації та документів, внесених надавачем медичних 
послуг до електронної системи охорони здоров’я80.

Система ЕСОЗ складається з центральної бази даних (ЦБД; адмініструється ДП «Елек-
тронне здоров’я») та електронних медичних інформаційних систем (МІС; системи, за 
допомогою яких медзаклад може передавати дані в ЦБД). Щоб підключитися до ЕСОЗ, 
медзаклад повинен підготувати необхідні документи для реєстрації, обрати свою 
МІС і укласти з нею договір. Детальніше про цей процес можна дізнатися на сайті 
ДП «Електронне здоров’я»81. Кожен заклад, що підключений до ЕСОЗ і має договір із 
НСЗУ, повинен вести медичні записи та передавати їх через свій МІС до ЦБД. Також з 
1 січня 2021 року медичні записи в ЕСОЗ повинні робити усі надавачі медичних послуг 
в Україні (незалежно від наявності договору з НСЗУ) — це передбачено наказом МОЗ 

80	 Електронна	система	охорони	здоров’я	—	це	інформаційно-телекомунікаційна	система,	що	забезпечує	автоматизацію	ведення	
обліку	 медичних	 послуг	 та	 управління	 медичною	 інформацією	шляхом	 створення,	 розміщення,	 оприлюднення	 та	 обміну	
інформацією,	даними	та	документами	в	електронному	вигляді,	до	складу	якої	входять	центральна	база	даних	та	електронні	
медичні	 інформаційні	 системи,	 між	 якими	 забезпечено	 автоматичний	 обмін	 інформацією,	 даними	 та	 документами	 через	
відкритий	програмний	інтерфейс	(АРI)

81	 Сайт	ДП	«Електронне	здоров’я»	—	ehealth.gov.ua/yak-pidklyuchytys-nadavacham-poslug-do-ehealth/ 

https://ehealth.gov.ua/yak-pidklyuchytys-nadavacham-poslug-do-ehealth/
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№ 58782. Мова йде про надавачів, які отримали ліцен-
зію на провадження господарської діяльності з медичної 
практики, та які зобов’язані надавати пацієнтам медичну 
допомогу безоплатно відповідно до закону або договору. 
Проте, система ЕСОЗ не збирає окремі дані про здоров’я 
екскомбатантів та екскомбатанток: для цього зараз нема 
ані технічної можливості в системі, ані створених правил для медичних працівників 
вказувати статус екскомбатанта при створенні медичного запису в системі. Більш того, 
пацієнт має право не вказувати свій статус медичному працівнику.

 
Послуги, що не входять до ПМГ

Медичні послуги та лікарські засоби, що не включено до програми медичних гарантій, 
не підлягають оплаті коштом Державного бюджету України, передбачених на реалі-
зацію програми медичних гарантій, але можуть покриватися за кошти Державного 
бюджету України, передбачених на реалізацію відповідних державних програм та 
заходів, місцевих бюджетів, медичного страхування, юридичних і фізичних осіб та з 
інших джерел, не заборонених законодавством. 

Зокрема але не виключно, в ПМГ не входять такі послуги:

• надання допомоги пацієнту/пацієнтці, який не має направлення і на нього не поши-
рюються випадки щодо самозвернення (такі послуги можуть надаватися як платні);

• примусові заходи медичного характеру та проведення судово-психіатричних екс-
пертиз (такі послуги фінансуються коштом окремої субвенції МОЗ);

• планова стоматологічна допомога дорослим;

• медичні послуги, визначені в постанові КМУ від 17.09.1996 № 1138 «Про затвер-
дження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закла-
дах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах»83;

• супровід спортивних та інших заходів, окрім забезпечення медико-санітарного 
супроводу осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона. В постанові КМУ 
№ 1138 визначено, що медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, 
спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів є платною 
послугою;

• вакцинація вакцинами, які не входять до національного календаря щеплень;

• медичні огляди для отримання виїзної візи (крім службових відряджень держав-
них службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних 
документів);

82	 Наказ	МОЗ	№ 587	—	zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0236-20#Text 

83	 Постанова	КМУ	від	17.09.1996	№ 1138	—	zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-п#Text

Проте, система ЕСОЗ 
не збирає окремі дані 
про здоров’я екскомбатантів 
та екскомбатанток.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0236-20#Text


41

3. АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В РОЗРІЗІ ПІДТРИМКИ ЗДОРОВ’Я ЕКСКОМБАТАНТІВ ТА ЕКСКОМБАТАНТОК

• попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отриман-
ня посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди 
проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості);

• медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї гро-
мадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди можуть 
проводитися на платній основі згідно з переліком платних послуг, які надаються в 
державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчаль-
них закладах, які затверджені постановою КМУ від 17.09.1996 № 1138;

• організація медичного огляду призовників і допризовників; 

• проведення медичного огляду (досліджень) на стан алкогольного, наркотичного 
чи іншого сп’яніння водіїв транспортних засобів;

• до тарифу не входить вартість ліків, які не включено до Національного переліку 
основних лікарських засобів;

• до тарифу не включено вироби медичного призначення (зокрема для проведення 
стентування), які заклад охорони здоров’я отримує через централізовані закупівлі 
МОЗ. При цьому всі ліки включено до тарифу і заклад має закуповувати їх само-
стійно; 

• зубне протезування;

• стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими відді-
леннями, кабінетами закладів охорони здоров’я;

• лікування безпліддя, включно з хірургічними методами, штучним заплідненням 
та імплантацією ембріона;

• операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом ва-
куум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) та у 
стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними та соціальними 
показаннями;

• оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики 
захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення.

 
Особливі медичні потреби екскомбатантів та екскомбатанток

Загалом ПМГ покриває базові потреби екскомбатантів та екскомбатанток у медичних 
послугах, але не враховує протезування (для цього є окрема бюджетна програма), 
зубопротезування, видачу медичних виробів (наприклад, видачу слухових апаратів). 
Проте Міністерство у справах ветеранів наполягає на врахуванні в ПМГ особливих 
потреб осіб, що зазнали впливу психотравмувальних подій воєнного, соціального чи 
природного характеру при їх медичному обслуговуванні та медичному забезпечен-
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ні. Зокрема мова йде про стани, що потребують медичної допомоги при віддалених 
наслідках мінно-вибухової травми та стани, що потребують медичних послуг з меди-
ко-психологічної реабілітації осіб, які зазнали впливу психотравматичних подій.

Зараз між НСЗУ та Міністерством у справах ветеранів тривають консультації по 
встановленню вагових коефіцієнтів діагностично-спорідненої групи при віддалених 
наслідках мінно-вибухової травми, з обов’язковим врахуванням таких груп діагнозів 
(за МКХ-10):

1. Діагнози, які визначають наслідки «контузії» — посткомоційний синдром: довго-
тривалий, поліморфний, важкокурабельний комплекс неспецифічних симптомів, 
які значно погіршують якість життя і потребують комплексного лікувально-реа-
білітаційного впливу (FO).

2. Наслідки перенесеної мінно-вибухової травми (закрита черепно-мозкова травма, 
струс/забій головного мозку) у вигляді церебрального арахноїдиту/посттрав-
матичної енцефалопатії у вигляді кістозно-атрофічних змін /кістозно-змішаного 
арахноїдиту з вираженим цефалгічним, вестибуло-атактичним, епілептиформним 
тощо (синдроми можуть бути дуже різними) — T90.5.

3. Енцефалопатія неуточнена (травматичного генезу анамнестично) з різноманіт-
ними синдромами (цефалгічним, інсомнічним синдромом, сенсоневральною 
приглухуватістю, вестибулярною, вегетативною дисфункцією тощо) — у випадку 
наявності специфічної клінічної картини та даних про «контузію» з анамнезу при 
відсутності зафіксованої травми під час бойових дій (G93.4).

4. Органічне ураження головного мозку травматичного генезу (наприклад: із емоцій-
но-вольовими та інтелектуально-мнестичними змінами) (F07.8).

5. Вогнепальні переломи кісток кінцівок (S00–T98).

6. Вогнепальні дефекти м’яких тканин верхніх та нижніх кінцівок (S00–T98).

7. Термічні опіки III–IV ст. після мінно-вибухової травми (T20–T32).

8. Наслідки перелому черепа та кісток обличчя, наслідки травми ока та очної ямки. 
Наслідки перенесених вогнепальних кульових, мінно-вибухових травм: дефекти, 
посттравматичні деформувальні рубці м’яких тканин обличчя, шиї, ротової по-
рожнини; дефекти, посттравматичні деформації кісток лицевого черепа (верхньої, 
нижньої щелеп, виличних кісток, орбіт; втрата зубів; сторонні тіла тканин щелеп-
но-лицьової ділянки; посттравматичний остеомієліт кісток лицевого черепа. Ре-
конструктивні та пластичні операції, протезування з приводу зазначених станів. 
(Т90.0–90.9).

9. Наслідки вогнепальних поранень магістральних судин кінцівок (Т92.8, Т93.8).

10. Тривала реабілітація за напрямом захворювання: наслідки мінно-вибухової травми 
(M00–M99, G00–99).
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Також у листі Міністерства у справах ветеранів до НСЗУ (копія надана дослідникам) 
пропонується розглянути можливість підвищення коригувального коефіцієнта за на-
прямом «Невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади». Ця пропозиція 
аргументується тим, що за даними експертів-психіатрів, посттравматичний стресовий 
розлад, на який страждає певна кількість учасників бойових дій, має особливості через 
такі фактори: 

• Події збройного конфлітку є надпотужним екстремально важким фактором серед 
усіх подій травмувального характеру, з яким може зустрітися людина, в якому є 
комплекс багатьох складових одночасно (бачення смерті та поранень, нанесення 
поранень та смерті іншим людям, втрата близьких, полон та тортури, постійна 
небезпека життю та здоров’ю тощо).

• Факт незакінченості збройного конфлікту на території України, його гібридний ха-
рактер, утворюють так званий «тригерний» фон для осіб, які страждають на ПТСР. 
Постійні відомості про події збройного конфлікту, смерті знайомих та побратимів, 
очікування можливої ескалації та повернення до збройного конфлікту значно 
ускладнюють та подовжують процес відновлення та лікування.

• Середовище, а часто і родини, в які повертаються учасники збройного конфлікту, 
не створюють сприятливих умови для швидкого одужання та реадаптації (відсут-
ність поваги та вдячності екскомбатантам в суспільстві; відсутність обізнаності 
близького оточення екскомбатанта щодо необхідності підтримуючого ставлення 
до них, що створює реадаптаційне середовище відновлення; соціальна ситуація, 
в який перебуває людина, зокрема стабільність роботи, житлові умови тощо).

3.2. Психологічна реабілітація

Система психологічної реабілітації в Україні відсутня. Є лише її фрагментовані елементи на 
різних рівнях. Відтак, послуги з психологічної реабілітації доступні не усім і нормативно-пра-
вові акти знову містять виключення для великої кількості категорій екскомбатантів АТО/
ООС. При цьому нормативно-правові акти є складними для розуміння екскомбатантами 
та екскомбатантками.

Попередні дослідження фіксують незадоволеність екскомбатантами та екскомбатантками 
доступністю та якістю наявних послуг з психологічної реабілітації. За даними Світового 
банку, переважна більшість екскомбатантів хотіла б, щоб такі консультації надавалися за 
принципом «рівний-рівному», майже чверть (23%) всіх екскомбатантів та екскомбатанток 
зверталися за психосоціальною допомогою у тій чи іншій формі, але зазначили, що консуль-
тації були недоречними та недостатніми. 19% заявили про готовність і надалі отримувати 
такі послуги, кількість таких людей збільшиться до 47% за умови удосконалення чинних 
програм84.

84	 Socio-Economic	Impacts	of	Internal	Displacement	and	Veteran	Return,	World	Bank	Group,	2017,	https://documents1.worldbank.org/
curated/en/571011497962214803/pdf/116489-REVISED-Updated-Report-Socioeconomic-Impacts-Internal-Displacement-Veteran-
Ret.pdf

https://documents1.worldbank.org/curated/en/571011497962214803/pdf/116489-REVISED-Updated-Report-Socioeconomic-Impacts-Internal-Displacement-Veteran-Ret.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/571011497962214803/pdf/116489-REVISED-Updated-Report-Socioeconomic-Impacts-Internal-Displacement-Veteran-Ret.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/571011497962214803/pdf/116489-REVISED-Updated-Report-Socioeconomic-Impacts-Internal-Displacement-Veteran-Ret.pdf
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Питання соціального захисту екскомбатантів АТО/ООС встановлено Законом України «Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Стаття 11 зазначе-
ного Закону встановлює, що військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні до 
них особи, особи, звільнені з військової служби, які брали безпосередню участь в антитеро-
ристичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, 
відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в 
обов’язковому порядку повинні пройти безоплатну психологічну, медико-психологічну ре-
абілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад.

Фінансування заходів із психологічної реабілітації здійснюється у межах державного бю-
джету за програмою «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адап-
тації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції 
Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забез-
печення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із 
психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для 
них бланків посвідчень та нагрудних знаків».

Станом на сьогодні особливості фінансування надання послуг з психологічної реабілітації 
визначаються постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 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 на-
ціональної 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» (далі — Постанова № 497), а механізм надання послуг з психологічної реабілітації ви-
значено постановою Кабінету Міністрів України 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 на-
ціональної 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» (далі — Постанова № 1057).

Право на отримання послуг із психологічної реабілітації.  
Виокремлення потреб у психологічній реабілітації.  
Розподіл бюджетних коштів

Отримувачами послуг із психологічної реабілітації відповідно до Постанови КМУ 
№ 1057 є лише окремі категорії екскомбатантів, а саме:

1. Учасники бойових дій — відповідно до пунктів 19–21 частини першої статті 6 За-
кону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

2. Особи з інвалідністю внаслідок війни — відповідно до пунктів 10–14 частини другої 
статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
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3. Учасники збройного конфлікту — відповідно до пункту 13 статті 9 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

4. Постраждалі учасники Революції Гідності — відповідно до статті 16-1 Закону Укра-
їни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

5. Особи, на яких поширюється чинність Закону, відповідно до абзаців четверто-
го – восьмого та чотирнадцятого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

6. До отримувачів послуг належать також дружина (чоловік) зазначених вище осіб 
(крім пункту 5).

Головним розпорядником коштів є Міністерство у справах ветеранів, а розпорядни-
ками нижчого рівня — структурні підрозділи з питань соціального захисту населення 
обласних, Київської міської держадміністрацій (далі — регіональні органи соціального 
захисту населення), структурні підрозділи з питань соціального захисту населення ра-
йонних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних 
у містах (у разі їх утворення) рад. Кошти у цьому випадку спрямовуються зокрема на 
проведення заходів із психологічної реабілітації отримувачів послуг.

Регіональні органи соціального захисту населення перераховують бюджетні кошти до 
районних органів соціального захисту населення для відшкодування вартості:

• надання послуг із психологічної реабілітації;

• проживання та харчування під час надання послуг із психологічної реабілітації в 
умовах стаціонару;

• витрат на оплату проїзду до суб’єктів, що надають послуги із психологічної реабі-
літації, та назад.

Кількість отримувачів послуг, яким у поточному році можуть бути надані послуги із 
психологічної реабілітації за бюджетні кошти, визначається Міністерством у справах 
ветеранів у розрізі кожної області та м. Києва з урахуванням того обсягу бюджету, 
який виділений на цей напрям. 

Окрім того, щороку Міністерство у справах ветеранів за погодженням з Міністерством 
фінансів затверджує граничної вартості послуг із психологічної реабілітації. У 2021 році 
гранична вартість послуг затверджена наказом Міністерства у справах ветеранів від 
25.03.2021 № 65 «Про встановлення на 2021 рік граничної вартості послуг із психоло-
гічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерорис-
тичної 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». 

Так, вартість однієї години послуг з психологічної реабілітації для однієї людини без 
урахування проживання та харчування визначено на рівні:

1. Від 230 грн до 276 грн (залежно від розміру податків) — в індивідуальній формі;
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2. Від 127 грн до 44 грн — у груповій формі залежно від кількості осіб у групі (від 2 
до 10 осіб).

Також визначено, що вартість послуг з психологічної реабілітації, включно з проживан-
ням та харчуванням, для однієї особи на 18 днів становить 11 142 грн (без урахування 
податку) та 13 374 грн (з урахуванням податку).

Спосіб вибору екскомбатантот АТО/ООС установи чи закладу,  
що надає послуги з психологічної реабілітації

Новий підхід до організації надання послуг із психологічної реабілітації покладає 
відповідальність бути ініціатором на суб’єктів надання таких послуг, тобто установу, 
організацію, заклад чи фізичну особу-підприємця. 

Відтак, суб’єкт надання послуг повинен зібрати та подати до регіонального чи район-
ного органу соціального захисту населення відповідний пакет документів. Регіональ-
ні (районні) органи соціального захисту населення розглядають отримані документи 
та оприлюднюють інформацію про суб’єктів надання послуг із зазначенням певних 
особливостей надання (отримання) послуг із психологічної реабілітації. Оприлюднен-
ня інформації повинно відбуватись на офіційних вебсайтах, інформаційних стендах та 
через засоби масової інформації. Також актуальний перелік суб’єктів надання послуг 
публікується на офіційному вебсайті Міністерства у справах ветеранів85.

За отримувачем послуг зберігається право обрати самостійно той заклад чи установу, 
де він хоче отримати послуги із психологічної реабілітації. Водночас постановою Ка-
бінету Міністрів України від 28.10.2021 № 1129 внесено зміни до Постанови № 497 та 
Постанови № 1057, які наберуть чинності з 01.01.2022. Згідно зі змінами, здійснювати 
заходи із психологічної реабілітації зможуть ті суб’єкти надання послуг, які відповіда-
тимуть затвердженим Міністерством у справах ветеранів вимогам та будуть включені 
до Реєстру постачальників послуг з психологічної реабілітації для екскомбатантів і 
членів їх сімей. Право обрати самостійно заклад чи установу для отримання послуг із 
психологічної реабілітації при цьому залишається.

Загальні умови надання послуг із психологічної реабілітації.  
Компенсація екскомбатантам АТО/ООС вартості проїзду  
до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації

Організація проведення психологічної реабілітації здійснюється відповідно до Поряд-
ку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, 
учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 
національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих 
(померлих) таких осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
27.12.2017 № 1057 (далі — Постанова № 1057).

85	 Офіційний	вебсайт	Міністерства	у	справах	ветеранів	—	mva.gov.ua/ua/veteranam/likuvannya-ta-reabilitaciya/centri-z-nadannya-
poslug-psihologichnoyi-reabilitaciyi

https://mva.gov.ua/ua/veteranam/likuvannya-ta-reabilitaciya/centri-z-nadannya-poslug-psihologichnoyi-reabilitaciyi
https://mva.gov.ua/ua/veteranam/likuvannya-ta-reabilitaciya/centri-z-nadannya-poslug-psihologichnoyi-reabilitaciyi
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Замовником послуг із психологічної реабілітації є структурний підрозділ з питань соці-
ального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій, районних, 
районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах 
(у разі їх утворення) рад.

Суб’єктом надання послуг у цьому випадку виступає установа, організація, заклад 
незалежно від форми власності, фізична особа-підприємець, яка відповідає вимогам 
до суб’єктів, що надають послуги із психологічної реабілітації, затвердженим Мініс-
терством у справах ветеранів. Такі вимоги наразі затверджені наказом Міністерства у 
справах ветеранів від 28.12.2020 № 245 «Про затвердження Вимог до суб’єктів надання 
послуг із психологічної реабілітації», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
09.03.2021 за № 304/35926. 

Психологічна реабілітація охоплює:

• Психологічну діагностику;

• Психологічну просвіту та інформування;

• Психологічне консультування;

• Психологічну підтримку і супроводження;

• Психотерапію;

• Групову роботу;

• Декомпресію.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 № 1129 внесено зміни до Поста-
нови № 1057, згідно з якими до послуг, які надаються в межах психологічної реабіліта-
ції, включено сімейне консультування. Зазначені зміни наберуть чинності з 01.01.2022. 

Для проходження психологічної реабілітації, отримувач послуг повинен звернутись до 
замовника послуг за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (пере-
бування) із необхідним пакетом документів.

Кінцевою дією перед початком надання послуг із психологічної реабілітації є укладення 
тристороннього договору між замовником послуг, суб’єктом надання послуг та отри-
мувачем послуг. Типову форму такого договору затверджено наказом Міністерства у 
справах ветеранів від 27.04.2021 № 87. Строки надання послуг із психологічної реабі-
літації визначаються для кожного отримувача послуг індивідуально.

Відшкодування вартості наданих послуг здійснюється регіональними та районними 
органами соціального захисту населення шляхом безготівкового перерахування 
коштів суб’єктам надання послуг за фактично надані послуги, у тому числі послуги 
з організації проживання та харчування, відповідно до укладених договорів та актів 
наданих послуг.
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Кабінетом Міністрів України затверджено порядок відшкодування вартості проїзду до 
суб’єктів, що надають послуги із психологічної реабілітації, та назад постановою від 
23.08.2016 № 528. Цей порядок також поширюється на обмежене коло осіб, а саме 
на отримувачів послуг із психологічної реабілітації у розумінні Постанови № 497 та 
Постанови № 1057. 

Дія Порядку також поширюється також на осіб, які супроводжують осіб із інвалідністю 
внаслідок збройного конфлікту I групи, та дружину (чоловіка) отримувачів послуг із 
психологічної реабілітації у розумінні Постанови № 497 та Постанови № 1057. 

Грошова компенсація виплачується структурними підрозділами з питань соціального 
захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, 
виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад за бюджетні 
кошти. Грошова компенсація вартості проїзду отримувачів послуг до суб’єктів надання 
послуг та назад надається у разі користування таким міжміським транспортом (заліз-
ничним або автомобільним загального користування, крім таксі).

Не підлягають відшкодуванню витрати на проїзд транспортом міського та примісь-
кого сполучення. Для того, аби отримати компенсацію, отримувач послуг повинен 
звернутись до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем 
фактичного проживання (перебування) необхідний пакет документів, на підставі яких 
орган соціального захисту приймає рішення про відшкодування вартості проїзду.

 
Психологічна допомога екскомбатантам та екскомбатанткам

До сфери управління Мінветеранів належить 5 центрів соціально-психологічної реа-
білітації населення, які фінансуються з державного бюджету відповідно до ПКМУ від 
31.03.2015 № 149 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної 
допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення» (зі змінами). Мініс-
терство є головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем 
цієї бюджетної програми. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є центри 
соціально-психологічної реабілітації населення. 

Зазначені центри соціально-психологічної реабілітації населення покликані надавати, 
попри свою назву, соціальну та психологічну допомогу, зокрема: 

• учасникам бойових дій (відповідно до пунктів 19–21 частини першої статті 6 Закону);

• особам з інвалідністю (відповідно до пунктів 10–14 частини другої статті 7 Закону);

• учасникам збройного конфлікту (відповідно до пункту 13 статті 9 Закону);

• членам сім’ї загиблого (відповідно до абзаців п’ятого-восьмого пункту 1 статті 10);
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• постраждалим учасникам Революції Гідності (відповідно до статті 161 Закону);

• членам сімей учасників антитерористичної операції та особам, які здійснювали 
заходи із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Окремого розгляду потребує питання відомчої медико-психологічної реабілітації екс-
комбатантів АТО/ООС. Так, Міністерство оборони України наказом від 04.11.2016 № 591 
затвердило Інструкцію про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та 
медико-психологічної реабілітації у Збройних Силах України (далі — Інструкція № 591). 
Відповідно до зазначеної Інструкції, право на медико-психологічну реабілітацію мають 
зокрема екскомбатанти АТО/ООС та особи, на яких поширюється дія Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які отримують пенсію 
відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військо-
вої служби, та деяких інших осіб», а також особи, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, з-поміж військовослужбовців та члени їх сімей. 

Під медико-психологічною реабілітацією у цьому контексті розуміється комплекс 
медичних, психологічних, загальних оздоровчих заходів, які здійснюються з метою 
відновлення здоров’я та корекції психофізіологічних функцій, отримання оптималь-
ного рівня боєздатності (працездатності) військовослужбовців, а також створення 
сприятливих умов для відновлення соціальної активності, розвитку та утвердження 
особистості. 

Особи, які мають право на медико-психологічну реабілітацію в розумінні Інструкції 
№ 591, отримують послуги у санаторно-курортних закладах Міністерства оборони 
України за результатами амбулаторного медичного огляду та рішення госпітальної 
військово-лікарської комісії або після стаціонарного лікування в лікувально-профі-
лактичному закладі. Для надання послуг з медико-психологічної реабілітації форму-
ється команда у складі лікуючого лікаря, психолога (психотерапевта), лікаря фізично 
та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта та за необхідності інших фахівців. 
На кожного, хто отримує послуги з медико-психологічної реабілітації, розробляється 
індивідуальна програма, яка складається з медико-біологічних, психофізіологічних, 
психологічних, соціально-психологічних та організаційних заходів. Окрему інструкцію 
з організації медико-психологічної реабілітації затверджено у Службі безпеки України 
наказом від 03.02.2016 № 42/ДСК, однак зазначений документ лише для службового 
користування, що не дає змоги проаналізувати його. 

Окремо варто відзначити, що екскомбатанти мають право на отримання психологічної 
та психіатричної допомоги у закладах охорони здоров’я. Водночас таке право реалі-
зується у загальній системі охорони здоров’я в рамках програми медичних гарантій. 
Так, за направленням лікаря, що надає первинну медичну допомогу, якому екскомба-
тантом було подано декларацію, він може отримати безоплатну медичну допомогу у 
лікаря-психолога або лікаря-психотерапевта. Водночас для отримання безоплатної 
медичної допомоги у лікаря-психіатра таке направлення не є обов’язковим.
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3.3. Забезпечення безоплатними лікарськими засобами

Право екскомбатантів АТО/ООС на безоплатні лікарські засоби для екскомбатантів визна-
чає Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та низка 
підзаконних нормативно-правових актів.

Особливості безоплатного відпуску лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виро-
бів медичного призначення для екскомбатантів АТО/ООС врегульовані постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового 
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих 
груп населення та за певними категоріями захворювань» (далі — постанова № 1303).

У разі амбулаторного лікування абсолютно безоплатно за рецептом лікаря можуть отри-
мати лікарські засоби учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок збройного 
конфлікту, постраждалі учасники Революції Гідності та інші особи, на яких поширюється дія 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». При цьому бе-
реться до уваги розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї екскомбатанта АТО/ООС.

Постанова № 1303 серед усього іншого встановлює перелік категорій захворювань, у разі 
амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно. До такого пе-
реліку належать зокрема онкологічні захворювання, діабет, туберкульоз, ВІЛ/СНІД. Відтак, 
пільгові лікарські засоби видаються лише для лікування тих захворювань, які зазначені 
у Постанові № 1303.

Відпуск лікарських засобів безоплатно здійснюється аптеками за місцем проживання 
екскомбатанта АТО/ООС, а документом, що підтверджує статус екскомбатанта АТО/ООС, 
є посвідчення. Проте на практиці екскомбатанти та екскомбатантки стикаються з не-
можливістю реалізувати своє право в аптеках — в аптечних закладах не знають про такі 
програми. 

З 2018 року безоплатно (на пільгових умовах) відпускаються лікарські засоби, які включені 
до Національного переліку основних лікарських засобів. Наразі такий перелік затвердже-
ний постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333. Екскомбатанту АТО/ООС 
у разі необхідності (відрядження, відпустка тощо) дозволяється виписувати на одному 
рецептурному бланку лікарські засоби в кількості, передбаченій для тримісячного курсу 
лікування, враховуючи норми відпуску. Це правило закріплено у Правилах виписування 
рецептів на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затверджених наказом 
Міністерства охорони здоров’я від 19.07.2005 № 360.

Знеболювальні, психотропні речовини відпускаються лише ті, які визначені у Переліку. 
У лікаря, що виписує рецепт, є обмеження щодо кількості таких речовин в одному рецеп-
ті, визначені Правилами виписування рецептів на лікарські засоби та вироби медичного 
призначення. При цьому варто звернути увагу, що отримати лікарські засоби за рецептом 
лікаря екскомбатант АТО/ООС має право лише в тій аптеці, яка закріплена за відповідним 
медичним закладом, в якому працює лікар, який власне і виписав рецепт.
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Витрати, пов’язані з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, про-
вадяться коштом асигнувань, що передбачаються державним та місцевими бюджетами 
на охорону здоров’я. Так, одним із делегованих повноважень органів місцевого самовря-
дування, відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
є забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими 
засобами та виробами медичного призначення. 

Окрім того, екскомбатанти АТО/ООС мають право на отримання на загальних умовах лікар-
ських засобів за програмою реімбурсації лікарських засобів «Доступні ліки«, реалізація якої 
фінансується за кошти державного бюджету. Ця програма не передбачає квотної частини 
саме для категорії учасників АТО/ООС, через що екскомбатанти та екскомбатантки часом 
стикаються з проблемою відсутності безоплатних ліків в аптечних пунктах, а то й взагалі 
не знають про своє право на них.

Загалом через множинність нормативно-правових актів відсутній єдиний алгоритм (марш-
рут) для екскомбатанта АТО/ООС. Це може викликати непорозуміння з боку працівників 
аптек та аптечних пунктів під час реалізації екскомбатантом АТО/ООС свого права на 
отримання лікарських засобів безоплатно. Адже урядова програма «Доступні ліки» забез-
печує екскомбатантів АТО/ООС ліками безоплатно або з частковою доплатою, а програма 
пільгового забезпечення ліками — безоплатно. При цьому переліки лікарських засобів та 
станів відрізняються.

Також Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» пе-
редбачена можливість доставки придбаних за пільговою програмою ліків додому (якщо 
лікар постановив, що пацієнт не може їх забрати самостійно). Водночас у законодавстві 
України відсутні норми, які встановлювали б правила реалізації такого права на практиці. 
Така неузгодженість створює додаткову напругу між екскомбатантами та екскомбатант-
ками, а також державою. 

3.4. Зубопротезування

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визначає право 
екскомбатантів АТО/ООС на безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з 
дорогоцінних металів). Зубопротезування фінансується з місцевих бюджетів, а органи 
місцевого самоврядування уповноважені на затвердження різного роду місцевих програм 
для підтримки екскомбатантів АТО/ООС.

Зазначена вище пільга надається з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї 
екскомбатанта АТО/ООС відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 
2015 р. № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян 
з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї» на підставі довідки місцевого 
органу соціального захисту населення.
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Так, пільга із безоплатного зубопротезування надається коштом місцевого бюджету за 
умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї екскомбатанта АТО/ООС в розрахунку 
на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право 
на податкову соціальну пільгу. При цьому величина доходу, яка дає право на податкову 
соціальну пільгу, встановлюється Законом України «Про Державний бюджет України» на 
відповідний рік. 

Порядки відшкодування витрат, пов’язаних із наданням послуг безоплатного зубопроте-
зування пільгових категорій громадян затверджуються органами місцевого самовряду-
вання. Питання обліку (черги) громадян, що мають пільги із зубного протезування, чинним 
законодавством не врегульовано. 

Окремо врегульовано питання зубопротезування деяких категорій екскомбатантів АТО/
ООС закладами охорони здоров’я Збройних Сил України. Так, наказом Міністерства обо-
рони України від 18.08.2015 № 414 затверджено Інструкцію про порядок надання стома-
тологічної допомоги в закладах охорони здоров’я та медичних підрозділах Збройних Сил 
України (далі — Інструкція № 414). При цьому фінансування такої стоматологічної допомоги 
здійснюються за бюджетні кошти відповідно до затвердженого кошторису Міністерства 
оборони України на відповідний рік.

Інструкція № 414 визначає, що позачергово стоматологічна ортопедична допомога нада-
ється особам з інвалідністю внаслідок збройного конфлікту та прирівняним до них особам, 
перелік яких визначено статтею 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту».

Першочергово, відповідно до Інструкції № 414, ортопедична стоматологічна допомога на-
дається учасникам бойових дій, перелік яких визначено статтями 5, 6 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та учасникам збройного конфлікту, 
перелік яких визначено статтями 8, 9 цього ж Закону.

Стоматологічна допомога у закладах охорони здоров’я та медичних підрозділах Міністер-
ства оборони надається:

• Безоплатно (при лікуванні або застосуванні в операціях виробів медичного призна-
чення, що застосовуються під час надання стоматологічної допомоги безоплатно або 
на пільгових умовах);

• З оплатою за собівартістю (у разі використання дорогоцінних металів та прирівняних 
до них за вартістю матеріалів або при лікуванні або застосуванні в операціях виробів 
медичного призначення, що не застосовуються під час надання стоматологічної до-
помоги безоплатно або на пільгових умовах).

До обсягу безоплатної ортопедичної стоматологічної допомоги входить протезування зуб-
ними апаратами та протезами, що виготовляються зі сталі, хромо-кобальтових сплавів та 
пластмаси. У разі використання в зубному протезуванні дорогоцінних металів, гальваноп-
ластики та фарфору, категоріями осіб, які зазначені в пункті 6 цього розділу, оплачується 
тільки вартість таких матеріалів.
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У разі виявлення в пацієнтів захворювань, за наявності яких не може бути надана необ-
хідна кваліфікована стоматологічна допомога в закладі охорони здоров’я Збройних Сил 
України, лікар стоматологічного профілю скеровує таких пацієнтів до закладів охорони 
здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я.

Разом із закріпленим за екскомбатантом АТО/ООС правом на безоплатне зубопротезуван-
ня, є низка підзаконних нормативно-правових актів, які в теорії повинні встановлювати 
чіткі правила для реалізації останніми свого законного права. При цьому спеціальний 
закон, яким є Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
не містить відсилаючих норм, які надали б можливість екскомбатанту АТО/ООС зорієнту-
ватись у великому масиві нормативно-правових актів та реалізувати своє законне право. 

Враховуючи те, що екскомбатанти АТО/ООС мають право 
на зубопротезування коштом місцевого бюджету, на прак-
тиці можуть виникати ситуації, коли коштів не вистачає, 
а екскомбатанти АТО/ООС не можуть реалізувати свого 
законного права. 

3.5. Забезпечення іншими протезами та протезно-
ортопедичними виробами

Законне право на безоплатне протезування та забезпечення протезно-ортопедичними ви-
робами мають особи з інвалідністю внаслідок збройного конфлікту. Фінансування заходів 
із протезування здійснюється коштом державного бюджету за бюджетною програмою 
«Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю«, розпоряд-
ником коштів за якою є Міністерство соціальної політики.

Механізм забезпечення протезами за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, 
які відсутні в Україні, визначений Порядком протезування та ортезування виробами підвище-
ної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій 
громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення 
(здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної 
діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затвердженим поста-
новою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 518 (далі — Порядок № 518).

Пунктом 1 Порядку визначено, що він поширюється на: 

• Військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних 
Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, 
Держспецтрансслужби;

• Військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового і начальницького складу, 
військовослужбовців, працівників МВС, Національної поліції, Управління державної 
охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших 

На практиці можуть виникати 
ситуації, коли коштів не вистачає, 
а екскомбатанти АТО/ООС 
не можуть реалізувати свого 
законного права. 
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утворених відповідно до закону військових формувань, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в анти-
терористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки 
та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях, забезпеченні їх проведення та перебували безпосередньо в 
районах їх проведення;

• Працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національ-
ної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, в районах їх проведення у порядку, встановленому 
законодавством;

• Осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпе-
ченні їх проведення, перебуваючи безпосередньо в районі їх проведення у складі 
добровольчих формувань, що утворені або самоорганізувалися для захисту неза-
лежності, суверенітету та територіальної цілісності України, і втратили функціональні 
можливості кінцівки або кінцівок (під час безпосередньої участі в антитерористичній 
операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, 
відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луган-
ській областях, в районах їх проведення).

Порядок №518 визначає, що протезування та/або ортезування здійснюється шляхом на-
дання особам, на яких поширюється цей Порядок, грошової допомоги та безготівкового 
перерахування коштів:

• Підприємству, яке відповідає кваліфікаційним вимогам, що визначені Міністерством 
соціальної політики, та на якому проводитиметься протезування та/або ортезування 
учасника операції виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями 
та/або спеціальними виробами для занять спортом, заміна приймальної гільзи (кук-
соприймача), післягарантійний ремонт таких виробів;

• Закордонному підприємству, закордонній установі, організації, в яких проводити-
меться протезування та/або ортезування учасника операції виробами підвищеної 
функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, заміна при-
ймальної гільзи (куксоприймача), післягарантійний ремонт протезно-ортопедичного 
виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в 
Україні;

• На рахунок учасника операції для оплати вартості проїзду, проживання та харчування 
за кордоном його та супровідної особи (у разі потреби);

• Реабілітаційному закладу, який має ліцензію на провадження господарської діяль-
ності з медичної практики та сертифікат системи управління якістю на провадження 
діяльності з нейрореабілітації та розташований в населеному пункті, на території якого 
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органи державної влади України здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за 
вибором учасника операції (його законного представника).

Право на отримання грошової допомоги на протезування та/або ортезування кінцівки 
виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виго-
товлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом може 
бути використано учасником операції один раз на п’ять років для протезування верхньої 
кінцівки, один раз на шість років для протезування нижньої кінцівки. 

Забезпечення виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та тех-
нологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять 
спортом учасника операції з двобічною ампутацією, а також з ампутацією двох і більше 
кінцівок проводиться один раз на три роки для протезування верхніх кінцівок, один раз на 
чотири роки для протезування нижніх кінцівок.

Медичні показання для протезування та/або ортезування визначаються згідно з функці-
ональними можливостями учасника операції на підставі переліку діагнозів, відповідно до 
найменування технічних та інших засобів реабілітації, що затверджується Міністерством 
соціальної політики разом із Міністерством охорони здоров’я згідно з Міжнародною ста-
тистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я. 

Станом на сьогодні, такий перелік затверджено спільним наказом Міністерства соці-
альної політики та Міністерства охорони здоров’я від 20.11.2020 № 774/2691 «Про за-
твердження Переліку діагнозів відповідно до найменування технічних та інших засобів 
реабілітації згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених 
проблем охорони здоров’я».

Первинне протезування, відповідно до абзацу другого пункту 4 Порядку № 518, про-
водиться вітчизняним протезно-ортопедичним підприємством на строк 12 місяців, 
відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з 
інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати гро-
шової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321. Зазначе-
ною постановою також затверджено перелік технічних та інших засобів реабілітації, 
якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії 
населення.

Документи щодо протезування/ортезування особи розглядаються експертною групою, 
утвореною при Фонді соціального захисту осіб з інвалідністю [18]. За результатами 
розгляду документів, експертна група приймає рішення про доцільність протезування/
ортезування.

Крім цього, особи, на яких поширюється Порядок, мають право на отримання грошової 
допомоги для забезпечення нейрореабілітації. Для її отримання особі необхідно звернутись 
до Фонду і після розгляду поданих документів Кабінет Міністрів України приймає рішення 
про надання такої допомоги екскомбатанту АТО/ООС.
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3.6. Державна цільова програма з реабілітації та реадаптації 
на період до 2023 року

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 1021 затверджено Державну 
цільову програму з медичної, фізичної реабілітації та психосоціальної реадаптації постраж-
далих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали 
участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та 
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 року (далі — Державна цільова програма). 

Окрім того, складовими елементами зазначеної постанови є паспорт Державної цільової 
програми, завдання та заходи з виконання Державної цільової програми та очікувані ре-
зультати від виконання Державної цільової програми.

Державна цільова програма ставить за мету вжити заходів з медичної, фізичної реабілітації 
та психосоціальної реадаптації:

• постраждалих учасників Революції Гідності;

• учасників антитерористичної операції;

• осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та 
оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (всі разом надалі — учасники).

Державною цільовою програмою передбачається: 

1. Створення «гарячої лінії» для учасників та членів їх сімей з надання послуг консульту-
вання та екстреної психологічної допомоги;

2. Створення Єдиного державного реєстру екскомбатантів АТО/ООС;

3. Впровадження пластикової картки учасника;

4. Впровадження інформаційно-аналітичної системи обліку для адміністрування потреб 
екскомбатантів (електронної платформи «Е-ветеран»);

5. Впровадження галузевого стандарту психосоціальної реадаптації учасників;

6. Запровадження галузевих стандартів з фізичної та медичної реабілітації;

7. Затвердження технічних вимог до приладів та апаратури, що використовуватиметься 
для фізичної та медичної реабілітації;

8. Інформування учасників та членів їх сімей про їх права та можливості щодо проход-
ження реабілітації та реадаптації шляхом проведення інформаційних кампаній;

9. Утворення регіональних центрів психосоціальної адаптації екскомбатантів «Ветеран-
ський простір»;
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10. Утворення у складі державного закладу «Госпіталь ветеранів війни «Лісова поляна»» 
Міністерства охорони здоров’я України «Центру психічного здоров’я і реабілітації ве-
теранів війни».

Щодо обсягів та джерел фінансування, варто зазначити, що Паспорт Державної цільової 
програми (додаток 1 до Державної цільової програми) свідчить про те, що фінансування 
Державної цільової програми передбачається за кошти державного та місцевих бюджетів, 
Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також з інших джерел, не заборонених за-
конодавством. Загалом орієнтований обсяг видатків становить: у 2021 році — 449 468 тис. 
гривень, у 2022 році — 462 758 тис. гривень, у 2023 році — 320 098 тис. гривень.

3.7. Санаторно-курортне лікування

Право екскомбатантів АТО/ООС на безоплатне санаторно-курортне лікування, зважаючи на 
аналіз, проведений вище, закріплено у Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту» та конкретизовано у підзаконних нормативно-правових актах.

Система фінансування санаторно-курортного лікування екскомбатантів АТО/ООС скла-
дається з таких елементів (на прикладі Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2021 рік»):

1. Кошти, виділені Міністерству соціальної політики за КПКВК 2501470 «Санаторно-ку-
рортне лікування екскомбатантів АТО/ООС, осіб, на яких поширюється чинність зако-
нів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви 
нацистських переслідувань» та осіб з інвалідністю»;

2. Кошти, виділені Міністерству у справах ветеранів за КПКВК 1501040 «Заходи із психо-
логічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-ку-
рортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антите-
рористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психо-
логічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для 
них бланків посвідчень та нагрудних знаків»;

3. Кошти, виділені Міністерству оборони за КПКВК 2101020 «Забезпечення діяльності 
Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового 
складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни» (для вете-
ранів силових відомств);

4. Низка місцевих програм, які реалізуються за кошти місцевих бюджетів.

Зокрема Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпе-
чення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції 
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та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі 
та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
членів сімей загиблих (померлих) таких осіб санаторно-курортним лікуванням, затвердже-
ний постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 20086 (далі — Порядок № 200), 
визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програ-
мою «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 та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Доне-
цькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної 
реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків 
посвідчень та нагрудних знаків».

Положення Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забез-
печення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції 
та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі 
та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
членів сімей загиблих (померлих) таких осіб санаторно-курортним лікуванням, поширю-
ються лише на деякі категорії осіб, які належать до екскомбатантів АТО/ООС:

• Учасника бойових дій — відповідно до пунктів 19–21 частини першої статті 6 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

• Особи з інвалідністю внаслідок війни — відповідно до пунктів 10–14 частини другої 
статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

• Учасника збройного конфлікту — відповідно до пункту 13 статті 9 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

• Постраждалого учасника Революції Гідності — відповідно до статті 16-1 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

• Особи, на яких поширюється чинність Закону — відповідно до абзаців четвертого-вось-
мого та чотирнадцятого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту».

Зазначені категорії осіб мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відпо-
відного профілю лікування, путівки до якого оплачуються за кошти державного бюджету.

Відповідальними за взяття на облік осіб, які мають право на санаторно-курортне лікуван-
ня, є структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у 
м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах у разі утворення 
(крім м. Києва) рад.

86	 Постанова	 Кабінету	 Міністрів	 України	 «Про	 затвердження	 Порядку	 використання	 коштів,	 передбачених	 у	 державному	
бюджеті	 на	 забезпечення	 постраждалих	 учасників	 Революції	 Гідності,	 учасників	 антитерористичної	 операції	 та	 осіб,	 які	
здійснювали	 заходи	 із	 забезпечення	 національної	 безпеки	 та	 оборони,	 відсічі	 і	 стримування	 збройної	 агресії	 Російської	
Федерації	у	Донецькій	та	Луганській	областях,	членів	сімей	загиблих	(померлих)	таких	осіб	санаторно-курортним	лікуванням»	
від	31	березня	2015	р.	№ 200	zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2015-п#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2015-%2525D0%2525BF%252523Text
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Головним розпорядником коштів у цьому випадку є Міністерство у справах ветеранів, а 
розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня — структурні підрозділи з питань соці-
ального захисту населення, органи соціального захисту населення. Відповідно головний 
розпорядник коштів розподіляє кошти між структурними підрозділами з питань соціаль-
ного захисту населення, які, своєю чергою, розподіляють зазначені кошти між органами 
соціального захисту населення пропорційно чисельності осіб, взятих на облік для забез-
печення санаторно-курортним лікуванням.

При цьому бюджетні кошти, виділені на даний напрям, використовуються на:

• Відшкодування санаторно-курортним закладам вартості путівки особам, на яких по-
ширюється Порядок № 200;

• Відшкодування санаторно-курортним закладам вартості путівки без лікування для 
громадян, що супроводжують осіб з інвалідністю I групи;

• Оплату проїзду для громадян, що супроводжують осіб з інвалідністю з наслідками 
травм і захворюваннями хребта та спинного мозку;

• Компенсацію вартості проїзду особам з інвалідністю внаслідок збройного конфлікту 
до санаторно-курортного закладу та назад;

• Виплату грошової компенсації замість путівки на санаторно-курортне лікування особам 
з інвалідністю внаслідок збройного конфлікту.

Компенсація вартості путівки здійснюється органами соціального захисту населення 
шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані 
послуги відповідно до укладених договорів у розмірі встановленої граничної вартості 
путівки (ліжко-дня), а якщо вартість путівки нижча за граничну — не більше від фактичної 
вартості путівки.

Гранична вартість путівки (ліжко-дня) визначається щороку Міністерством у справах ве-
теранів за погодженням з Міністерством фінансів. У 2021 році гранична вартість путівки 
визначена на такому рівні:

• Особам з інвалідністю внаслідок збройного конфлікту з-поміж постраждалих учасників 
Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали захо-
ди із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях — 13 062 грн (622 грн 
за один ліжко-день) без податку на додану вартість;

• Особам з інвалідністю внаслідок збройного конфлікту з наслідками травм і захворю-
ваннями хребта та спинного мозку з-поміж постраждалих учасників Революції Гідності, 
учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 
національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях — 29 960 грн (856 грн за один ліжко-день) 
без податку на додану вартість;
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Учасникам бойових дій та учасникам збройного конфлікту з-поміж учасників антитеро-
ристичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки 
та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, постраждалим учасникам Революції Гідності та особам, на яких по-
ширюється чинність абзаців четвертого-восьмого та чотирнадцятого пункту 1 статті 10 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» — 15 015 грн 
(715 грн за один ліжко-день) з податком на додану вартість;

Громадянам, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи (за винятком осіб з інвалідністю 
з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) — 10 206 грн (486 грн за 
один ліжко-день) із податком на додану вартість.

Такі граничні суми визначено на законодавчому рівні та затверджено наказом Міністерства 
у справах ветеранів від 24.03.2021 № 63.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 17 Порядку № 200 перелік базових послуг, які 
входять до вартості путівки, визначається Міністерством у справах ветеранів. При цьому 
станом на сьогодні є чинними два переліки: перелік, затверджений наказом Міністерства 
соціальної політики від 24.05.2017 № 868 (відповідно до ПКМУ № 854 та № 187), та перелік, 
затверджений наказом Міністерства у справах ветеранів 12.03.2021 № 51 (відповідно до 
ПМКУ № 200).

До базових послуг, які входять до вартості путівки, належать послуги із проживання, хар-
чування, лікування осіб за призначенням лікаря при відсутності протипоказань за визна-
ченими профілями (захворювання органів травлення, нервової системи, органів дихання, 
системи кровообігу, сечостатевої системи, ендокринної системи, розладу харчування та 
порушення обміну речовин, кістково-м’язової системи та сполучної тканини, очей, у тому 
числі придаткового апарату, шкіри, вуха, крові та кровотворних органів, нервової системи 
із наслідками травм, хребта і спинного мозку (або спінальний профіль захворювання).

Пунктом 171 Порядку № 200 встановлено, що з метою забезпечення екскомбатантів АТО/
ООС путівками, санаторно-курортний заклад подає органам соціального захисту населен-
ня відповідний пакет документів. Органи соціального захисту населення ознайомлюють 
з поданою інформацією осіб, які мають право на отримання путівки, та отримують згоду 
чи відмову від такої путівки. У разі відмови особи від запропонованого варіанту, орган 
соціального захисту населення пропонує інші варіанти.

Органи соціального захисту укладає договір з особами, які мають право на путівку. Після 
надання відповідних послуг, санаторно-курортний заклад повинен подати до органу соці-
ального захисту населення акт наданих послуг та документ щодо проведення розрахунків 
за результатами надання таких послуг, на підставі яких орган соціального захисту насе-
лення здійснює відшкодування вартості путівки санаторно-курортному закладу.

У підпорядкуванні Міністерства у справах ветеранів немає жодного санаторно-курортного 
закладу. При цьому у сфері управління Міністерства соціальної політики України (за даними 
їх офіційного вебсайту) діє чотири санаторно-курортних заклади для лікування, у яких можуть 
пройти оздоровлення екскомбатанти АТО/ООС за специфікою захворювань:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n153
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n519
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• Серцево-судинної системи — «Перемога» (м. Київ);

• Урологічного профілю та органів травлення — «Батьківщина» (м. Трускавець);

• Органів травлення та ендокринної системи — «Слава» (м. Миргород);

• Опорно-рухового апарату, нервової системи та органів дихання — «Салют» (м. Одеса).

Попри це, особи з інвалідністю внаслідок збройного конфлікту мають право за власним 
бажанням відмовитись від путівки та отримати грошову компенсацію вартості санатор-
но-курортної путівки у розмірі вартості самостійного санаторно-курортного лікування на 
час проведення оздоровлення, але не більше ніж середня вартість санаторно-курортної 
путівки. Особливості отримання такої компенсації врегульовано постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.06.2004 № 785 «Про затвердження Порядку виплати грошової 
компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян».

Окрім того, чинними є інші нормативно-правові акти, які встановлюють особливості за-
безпечення екскомбатантів АТО/ООС санаторно-курортним лікуванням. Відмінність їх у 
категорії осіб, на яких вони поширюються.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 (далі — Постанова 
№ 187) визначає, що екскомбатанти АТО/ООС, особи, на яких поширюється дія Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» мають право на са-
наторно-курортне лікування:

• За кошти державного бюджету — у санаторіях, що належать до сфери управління Мі-
ністерства соціальної політики;

• За кошти місцевого бюджету.

При цьому винятків щодо категорій осіб, які є екскомбатантами та екскомбатантками у 
розумінні законодавства, на яких поширюється ця постанова, немає, що дає підстави 
зробити висновок, що така категорія поширюється на всіх екскомбатантів та екскомба-
танток АТО/ООС.

Постанова № 187 визначає, що органи охорони здоров’я забезпечують путівками екском-
батантів АТО/ООС на лікування у госпіталях, а також санаторно-курортними путівками — 
екскомбатантів із захворюванням на туберкульоз. Путівки видаються особам відповідно 
до медичних показань та у разі, якщо вони мають таке право відповідно до закону, у по-
рядку черговості. Вимогою для отримання путівки є подання екскомбатантом АТО/ООС 
визначеного пакета документів та постановка його на облік в органах соціального захисту 
населення. 

Гранична вартість путівки (ліжко-дня) визначається щороку Міністерством соціальної по-
літики за пропозицією Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та за погодженням 
з Міністерством фінансів. Перелік базових санаторно-курортних послуг, що надаються 
особам з інвалідністю загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства 
за іншими нозологіями та особам з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями 
хребта та спинного мозку відповідно до медичних рекомендацій і вартість яких входить 
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до вартості путівки, відповідно до Постанови № 187, затверджується Міністерством соці-
альної політики.

Так, на виконання зазначеного пункту Постанови № 187, Міністерство соціальної політики 
затвердило перелік базових послуг, що входять до вартості путівки, наказом від 24.05.2017 
№ 868. Даний наказ станом на сьогодні є чинним та, відповідно до преамбули, затверджу-
вався на виконання зокрема абзацу четвертого пункту 17 Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитеро-
ристичної операції санаторно-курортним лікуванням, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 31 березня 2015 року № 200, який зазнав змін. Відтак, станом на сьо-
годні існує правова неузгодженість між проаналізованими вище нормативно-правовими 
актами, попри те, що Постанова № 187 востаннє оновлювалась у 2021 році. 

Також станом на сьогодні чинним є Порядок забезпечення санаторно-курортними путів-
ками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, екскомбатантів АТО/ООС, 
ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб 
і членів їх сімей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 
№ 446 (далі — Постанова № 446). Востаннє зазначений нормативно-правовий акт онов-
лювався у 2017 році.

Зазначена Постанова № 446 поширюється зокрема на екскомбатантів АТО/ООС та осіб, на 
яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» та які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечен-
ня осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Путівками до санаторно-курортних закладів відповідно до Постанови № 446 забезпечують 
Міноборони, МВС, Міністерством інфраструктури, Мін’юстом, СБУ, ДСНС, Адміністрацією 
Держприкордонслужби, Адміністрацією Держспецзв’язку, Управлінням державної охорони, 
Службою зовнішньої розвідки, Державною фіскальною службою за кошти Державного 
бюджету, виділених кожному із них.

Варто зазначити, що на виконання Постанови № 446 зазначені вище органи державної 
влади затвердили відповідні нормативно-правові акти, які врегульовують питання забез-
печення путівками до санаторно-курортних закладів. Серед них:

1. Наказ Міністерств оборони України від 04.11.2016 № 591 «Про затвердження Інструкції 
про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної 
реабілітації у Збройних Силах України»;

2. Наказ Міністерства інфраструктури України наказом від 30.01.2012 № 41 «Про затвер-
дження Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Державній 
спеціальній службі транспорту»;

3. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 21.06.2011 № 444 
«Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у 
Державній прикордонній службі України».

https://zakon.rada.gov.ua/go/446-2011-%252525D0%252525BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/446-2011-%252525D0%252525BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/446-2011-%252525D0%252525BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/446-2011-%252525D0%252525BF
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Відтак, екскомбатанти АТО/ООС забезпечуються путівками тими державними органами, 
з яких вони були звільнені на пенсію, а у разі їх ліквідації — їх правонаступниками. 

Для повного розуміння відмінностей між Постановою № 200, Постановою № 187 та По-
становою № 446 створено порівняльну таблицю, що знаходиться у Додатку 3.

Особливості надання послуг із санаторно-курортного 
лікування екскомбатантам АТО/ООС встановлено у низ-
ці нормативно-правових актів. При цьому кожен із них 
містить певні перепони, які фактично видозмінюють за-
деклароване право. До прикладу, Законом України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
визначено чималий перелік категорій осіб, які належать 
до екскомбатантам АТО/ООС. При цьому Порядок вико-
ристання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих 
учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійсню-
вали заходи із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів сімей 
загиблих (померлих) таких осіб санаторно-курортним лікуванням, затверджений поста-
новою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200, поширюється лише на деякі із 
них. При цьому жоден нормативно-правовий акт не містить відсилочних норм, які дали б 
змогу екскомбатантам АТО/ООС легше орієнтуватись у потрібних нормативно-правових 
актах та реалізовувати своє законне право без перепон.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 
2006 р. № 187 встановлено, що вона поширюється зо-
крема на екскомбатантів АТО/ООС. Головним розпоряд-
ником бюджетних коштів, виділених на забезпечення 
екскомбатантів АТО/ООС санаторно-курортним лікуван-
ням визначено Міністерство соціальної політики. При цьому відповідно до Положення про 
Міністерство соціальної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 17.06.2015 № 423, на Міністерство соціальної політики у сфері соціального захисту 
екскомбатантів АТО/ООС покладено лише одне завдання — організація виплати їм разової 
грошової допомоги. Неузгодженість нормативно-правових актів призводить до дезорієн-
тації тих громадян, для яких власне і написані такі акти.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 17 Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, 
учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 
національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Фе-
дерації у Донецькій та Луганській областях, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб 
санаторно-курортним лікуванням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 31.03.2015 № 200, перелік базових послуг, які входять до вартості путівки, визнача-
ється Міністерством у справах ветеранів. При цьому станом на сьогодні є чинними два 
переліки: перелік, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 
24.05.2017 № 868, та перелік, затверджений наказом Міністерства у справах ветеранів 
12.03.2021 № 51.

Жоден нормативно-правовий акт 
не містить відсилочних норм, які 
дали б змогу екскомбатантам 
АТО/ООС легше орієнтуватись у 
потрібних нормативно-правових 
актах та реалізовувати своє 
законне право без перепон.

Неузгодженість нормативно-
правових актів призводить до 
дезорієнтації тих громадян, для 
яких власне і написані такі акти.
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Отже, механізми реалізації права на санаторно-курортне 
лікування у законодавстві описані надто важко, що лише 
ускладнює екскомбатантам їхнє розуміння. 

Розгалужена система фінансування санаторно-курорт-
ного лікування не дозволяє достатньою мірою оцінити 
рівень забезпечення такими послугами екскомбатантів АТО/ООС. А порядки викори-
стання коштів за різними бюджетними програмами на санаторно-курортне лікування 
екскомбатантів АТО/ООС встановлюють різні механізми реалізації ними свого законного 
права. При цьому лише один нормативно-правовий акт87 дозволяє екскомбатантам АТО/
ООС самостійно обрати санаторно-курортний заклад. 

87	 Порядок	 використання	 коштів,	 передбачених	 у	 державному	 бюджеті	 на	 забезпечення	 постраждалих	 учасників	 Революції	
Гідності,	 учасників	 антитерористичної	 операції	 та	 осіб,	 які	 здійснювали	 заходи	 із	 забезпечення	 національної	 безпеки	 та	
оборони,	 відсічі	 та	 стримування	 збройної	 агресії	 Російської	 Федерації	 у	 Донецькій	 та	 Луганській	 областях,	 членів	 сімей	
загиблих	(померлих)	таких	осіб	санаторно-курортним	лікуванням,	затверджений	постановою	Кабінету	Міністрів	України	від	
31.03.2015	№200

Механізми реалізації права 
на санаторно-курортне лікування 
у законодавстві описані надто 
важко.
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З метою аналізу місцевих програм підтримки екскомбатантів АТО/ООС, дослідники офіцій-
но звернулися з запитом про місцеві програми в обласні ради, міські ради (міста обласного 
значення) та обласні державні адміністрації, а також використовували інформацію з від-
критих джерел. Окремо було виділено Хмельницьку, Харківську та Миколаївську області, 
оскільки саме в цих областях проводитиметься  наступний етап проєкту — соціологічне 
дослідження. Аналізувалися не тільки програми, але і громадські проєкти підтримки екс-
комбатантів та екскомбатанток, оскільки саме місцеві громади та організації заповнюють 
прогалини державної політики. 

Загалом результати проведеного аналізу свідчать про нерівномірність розподілу місцевих 
програм підтримки екскомбатантів та екскомбатанток: органи державної влади нерів-
номірно залучені до процесу реінтеграції88. Це створює додаткові бар’єри в географічній, 
економічній та інформаційній доступності медичних, реабілітаційних та психологічних по-
слуг. Адже пільги, які передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», не фінансуються з державного бюджету, а забезпечуються з місце-
вих бюджетів. Тому забезпеченість якісними послугами залежить зокрема від фінансової 
спроможності органів місцевого самоврядування.

У більшості областей України обласними радами прийнято комплексні цільові програми 
допомоги екскомбатантам АТО/ООС. Але такі сам програми відсутні в містах районного 
значення. Відтак, чинні програми не покривають потреб екскомбатантів та екскомбатанток. 
Зокрема людині незручно отримувати якісну послугу в обласному центрі чи великому місті 
через значну віддаленість в силу об’єднань і укрупнень адміністративно-територіальних 
одиниць, або ж про таку можливість ніхто не знає в силу незначної популяризації зазна-
чених програм. Відсутність інформації про програми соціального захисту та реабілітації 
екскомбатантів та екскомбатанток робить їх недоступними для багатьох. Своєю чергою, 
органи місцевого самоврядування не зацікавлені організовувати та фінансувати програми 
для екскомбатантів та екскомбатанток. 

88	 Довга	тінь	Донбасу.	Реінтеграція	ветеранів	та	зміцнення	суспільної	єдності	в	Україні,	2021,	www.gppi.net/media/GPPi_2021_
Friedrich_Luetkefend_Long-Shadow-of-Donbas_ukr.pdf

АНАЛІЗ МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ 
ТА ПРОЄКТІВ ПІДТРИМКИ 
ЕКСКОМБАТАНТІВ ТА 
ЕКСОМБАТАНТОК

4.
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Навіть наявні програми не здатні фінансово покрити нагальні потреби екскомбатантів та 
екскомбатанток. Так, виділені у 2020 році кошти на реалізацію бюджетної державної про-
грами 1501050 «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, 
забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідно-
сті, учасників АТО/ООС» охоплюють заходами психологічної реабілітації 6 541 особу (0,02% 
від зареєстрованої кількості учасників бойових дій), заходами з соціальної та професійної 
адаптації — 3 882 особи (0,01%), санаторно-курортною реабілітацією (яка охоплює захо-
ди психологічної реабілітації) — 19% учасників військових дій в АТО/ООС від їх загальної 
кількості89.

Отже, попри те, що держава гарантує екскомбатантам та екскомбатанткам окремі пільги 
та послуги, при реалізації цієї політики на місцях реципієнти належної допомоги не отри-
мують. Так, фінансування пільгового відпуску лікарських засобів на місцях здійснюється 
за відповідними місцевими програмами органів місцевого самоврядування, на затвер-
дження яких останнім надано повноваження відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». Але часто виникають ситуації, коли орган місцевого самовря-
дування в силу недостатнього фінансування не має жодних програм для екскомбатантів 
АТО/ООС та стає неспроможним забезпечити екскомбатанту АТО/ООС належну реалізацію 
його законних прав. Судова практика свідчить про те, що відсутність коштів у бюджеті на 
фінансування медикаментів для пільгової категорії громадян не є підставою невиконання 
зобов’язань державою.

Окремо слід відзначити наявність в органах місцевого самоврядування окремих програм 
спортивного напрямку (організація змагань, занять спортом тощо). Ці програми спонука-
ють екскомбатантів та екскомбатанток рухатись, відроджують мотивацію до змагань, а 
відтак і допомагають у подальшій реабілітації та реінтеграції.

4.1. Хмельницька область

Рішенням Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 № 32-4/2021 
було затверджено обласну комплексну програму соціальної під-
тримки учасників Антитерористичної операції, операції Об’єдна-
них сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції 
Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учас-
ників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної 
цілісності та державного суверенітету на Сході України та вша-
нування пам’яті загиблих на 2021–2022 роки.

Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО/ООС, членів їх 
сімей, сімей загиблих учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності та 
учасників-добровольців, підтримання їх належного морально-психологічного стану, по-

89	 Звіт	 в	 рамках	 дослідження	 «Ефективність	 мобільних	 бригад	 соціально-психологічної	 допомоги	 учасникам	 бойових	 дій	 та	
членам	їх	родин	на	території	Миколаївської	та	Київської	областей,	ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mt_jfo_report_
final_compressed_1.pdf 

https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mt_jfo_report_final_compressed_1.pdf
https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mt_jfo_report_final_compressed_1.pdf
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кращення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними 
особами. Також створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного 
ставлення до членів сімей загиблих учасників АТО/ООС, учасників АТО/ООС, постраждалих 
учасників Революції Гідності та учасників-добровольців.

Основним завданням Програми визначено зокрема надання учасникам АТО/ООС, членам 
їх сімей, сім’ям загиблих учасників АТО/ООС, постраждалим учасникам Революції Гідності, 
учасникам-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та держав-
ного суверенітету на Сході України комплексних, медичних та психологічних послуг.

Фінансування заходів, які передбачені Програмою, здійснюється за кошти державного, об-
ласного та місцевих бюджетів із залученням інших джерел фінансування, не заборонених 
законодавством. Для забезпечення реалізації Програми передбачається також залучення 
благодійних внесків та гуманітарної допомоги.

План заходів, які передбачаються у межах Програми, визначено у додатку до Програми. 
Щодо медичного обслуговування передбачаються такі заходи:

1. Безоплатна кваліфікована медична допомога учасникам АТО/ООС, постраждалим Ре-
волюції Гідності, учасникам-добровольцям закладами охорони здоров’я області, орга-
нізація роботи виїзних спеціалізованих діагностичних бригад (протягом 2021–2022 рр., 
задіяні кошти державного і місцевого бюджетів);

2. Здійснення заходів щодо проведення профілактичних оглядів учасників АТО/ООС, 
постраждалих учасників Революції Гідності та учасників-добровольців (протягом 
2021–2022 рр., задіяні кошти місцевого бюджету);

3. Оздоровлення, реабілітація та протезування кінцівок учасників АТО/ООС, постражда-
лих учасників Революції Гідності та учасників-добровольців в державному експери-
ментальному протезно-ортопедичному підприємстві (протягом 2021–2022 рр., задіяні 
кошти державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством);

4. Забезпечення учасників АТО/ООС, учасників-добровольців пільговим зубопротезу-
ванням та слухопротезуванням (протягом 2021–2022 рр., задіяні кошти місцевого 
бюджету);

5. Придбання медичного обладнання (виконавцем визначено Хмельницький військовий 
госпіталь, термін — 2021–2022 рр., задіяні кошти державного бюджету);

6. Придбання для реабілітаційного відділення комунального некомерційного підприєм-
ства «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» Хмельницької обласної ради 
функціональної кухні та кухонних матеріалів для відновлення участі у інструменталь-
ній активності повсякденного життя, допоміжних засобів для переміщення пацієнтів, 
допоміжного обладнання для ерготерапії (термін — 2021 р., виконавцем визначено 
Комунальне некомерційне підприємство Хмельницький обласний госпіталь ветеранів 
війни» Хмельницької обласної ради, очікуваним результатом при цьому визначено 
«забезпечення вимог Програми медичних гарантій 2021, забезпечення належного 
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рівня медичної та фізичної реабілітації пацієнтів, покращення рівня надання медичної 
допомоги населенню»).

Відтак, Хмельницька обласна рада визначила пріоритетним напрямом забезпечення 
деяких категорій екскомбатантів АТО/ООС безоплатною кваліфікованою медичною допо-
могою, профілактичними медичними оглядами, протезуванням та покращення матеріаль-
но-технічного забезпечення обласного госпіталю екскомбатантів АТО/ООС. 

При цьому сумнівним є виділення коштів для надання безоплатної медичної допомоги 
екскомбатантам АТО/ООС у закладах охорони здоров’я області. Безоплатною медичною 
допомогою в Україні є медичні послуги та лікарські засоби, які входять до програми дер-
жавних гарантій медичного обслуговування населення (так званий гарантований пакет 
медичних послуг). Такі послуги фінансуються з державного бюджету на підставі договору, 
укладеного з Національною службою здоров’я України. 

Водночас у Програмі відсутня згадка про пільгові лікарські засоби та медичні вироби.

Рішенням Хмельницької міської ради від 25.01.2017 № 20 було 
затверджено Комплексну програму «Піклування» в м. Хмель-
ницькому на 2017–2021 роки.

Метою зазначеної програми визначено розв’язання невідкладних питань, зокрема ме-
дичного обслуговування малозабезпечених громадян міста Хмельницького, здійснення 
конкретних заходів, спрямованих на захист незахищених верств населення, соціально-пра-
вову, трудову та медичну реабілітацію осіб з інвалідністю, залучення до співробітництва 
недержавних громадських організацій з державними установами, сприяння розвитку 
партнерських відносин з громадськими організаціями соціальної спрямованості.

Основними завданнями Програми визначено:

1. Створення єдиної бази пільгових категорій населення, зокрема екскомбатантів АТО/ООС;

2. Надання адресної грошової допомоги мешканцям м. Хмельницького;

3. Підтримки осіб з інвалідністю, учасників бойових дій, учасників збройного конфлікту, 
вдів загиблих та померлих екскомбатантів АТО/ООС;

4. Створення належних умов пільговим категоріям населення щодо медичного обслу-
говування.

Відповідальними виконавцями Програми визначено управління охорони здоров’я.

Фінансово програма забезпечується за кошти субвенцій державного, обласного, місь-
кого бюджетів, суб’єктів підприємництва усіх форм власності, громадських організацій, 
міжнародної технічної допомоги, інвестиційних коштів, інших джерел, не заборонених 
законодавством.
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Проаналізувавши основні заходи на забезпечення виконання Програми, які є додатком 1 
до Програми, варто відзначити такі заходи, які виконуються у сфері медичного забезпе-
чення та оздоровлення:

1. Забезпечення путівками для санаторно-курортного лікування (або надавати грошову 
компенсацію вартості санаторно-курортного лікування та самостійного санаторно-ку-
рортного лікування);

2. Комплексний медичний огляд екскомбатантів Другої світової війни та осіб, прирівняних 
за пільгами, вжиття заходів щодо оздоровлення екскомбатантів;

3. Використання у лікуванні стаціонарозамінюючих форм типу денних стаціонарів та 
стаціонару на дому;

4. Безкоштовне зубопротезування та слухопротезування.

При цьому Хмельницька міська рада не взяла до уваги право екскомбатантів АТО/ООС на 
пільгове забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами.

4.2. Харківська область

Рішенням Харківської обласної ради від 15.10.2020 № 1338-VII 
було затверджено Комплексну Програму соціального захисту 
населення Харківської області на 2021–2025 роки (далі — Комп-
лексна програма).

Ініціатором розроблення Комплексної програми виступила Харківська обласна державна 
адміністрація, а фінансування здійснюється коштом обласного бюджету за напрямом 
«Соціальний захист та соціальне забезпечення».

Метою Комплексної програми зокрема визначено оздоровлення екскомбатантів АТО/
ООС та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни. гарантії 
їх соціального захисту». При цьому завданням для досягнення такої мети є здійснення 
додаткових заходів з організації оздоровлення зазначених вище категорій осіб.

Виконання поставленої мети та завдання відбувається та буде відбуватись шляхом розро-
блення заходів дієвої адресної підтримки екскомбатантів та учасників збройного конфлікту, 
членів сімей загиблих учасників бойових дій, які безпосередньо брали участь в антитеро-
ристичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, 
із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 
областях у районах її проведення тощо, а також організації санаторно-курортного лікування 
та відпочинку окремих категорій громадян.

Якісними показниками виконання Комплексної програми визначено адресне спрямуван-
ня коштів обласного бюджету для надання фінансової підтримки окремим категоріям 
громадян, зокрема для покращення стану здоров’я екскомбатантів АТО/ООС та осіб, на 
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яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни. гарантії їх соціального 
захисту», а також для покращення психоемоційного стану та зміцнення родинних стосунків 
в сім’ях учасників АТО/ООС.

Аналізуючи напрями діяльності та заходи Комплексної програми, варто відзначити такі 
заходи:

1. Організація санаторно-курортного лікування екскомбатантів АТО/ООС та осіб, на яких 
поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» у санаторно-курортних закладах Харківської області відповідно до Порядку 
забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структур-
ними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у 
м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх 
утворення (крім м. Києва) рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 22 лютого 2006 року № 187 (зі змінами);

2. Організація відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які 
безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із за-
безпечення національної безпеки та оборони, із відсічі та стримування збройної агре-
сії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, 
членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій відповідно до порядку, 
затвердженого рішенням обласної ради.

Відтак, можна зробити висновок, що Харківська обласна рада взяла за мету покращити 
стан санаторно-курортного лікування екскомбатантів АТО/ООС та осіб, на яких поширю-
ється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». При 
цьому Комплексна програма не містить заходів, спрямованих на реалізацію інших прав 
екскомбатантів АТО/ООС у сфері охорони здоров’я.

4.3. Миколаївська область

Миколаївська обласна рада своїм рішенням від 23.12.2020 № 22 
затвердила Комплексну програму соціального захисту населення 
«Турбота» на період до 2023 року включно (далі — Програма).

Разом з цим, зазначеним рішенням обласної ради було зокрема затверджено Порядок 
фінансування субвенції з обласного бюджету для надання послуг із оздоровлення та від-
починку на базах відпочинку, в санаторно-курортних закладах окремих пільгових категорій 
громадян коштом обласного бюджету.

Програма покликана розв’язати невідкладні питання, зокрема медичного обслуговування 
громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, організувати координацію 
відповідних дій місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій, благодійних 
фондів, діяльність яких має соціальну спрямованість.
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Зокрема пріоритетним завданням Програми визначено формування комплексної системи 
медичного забезпечення екскомбатантів АТО/ООС.

Серед заходів, які передбачає Програма, які стосуються медичного забезпечення екском-
батантів АТО/ООС, варто відзначити лише один: забезпечення надання послуг з оздоров-
лення та відпочинку на базах відпочинку, в санаторно-курортних закладах екскомбатан-
там АТО/ООС та членам їх сімей. Фінансування передбачається за кошти обласного та 
місцевого бюджету.

Загальне фінансування Програми здійснюється за кошти державного, обласного та інших 
місцевих бюджетів, не заборонених чинним законодавством. Для реалізації заходів Програ-
ми передбачається також залучення благодійних коштів та гуманітарної допомоги. Обсяги 
фінансування Програми визначені у додатку 1 до Програми та є орієнтовними та такими, що 
потребують коригування з урахуванням можливостей обласного бюджету на відповідний рік.

Миколаївська обласна рада взяла за мету покращити медичне забезпечення екскомба-
тантів АТО/ООС, водночас програма стосується тільки санаторно-курортного лікування. 

Рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/60 затвер-
джено Міську програму «Соціальний захист» на 2020–2022 роки.

Зокрема метою програми визначено підвищення матеріально-побутового рівня учасників 
АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей Героїв Небесної Сотні, 
надання їм комплексної допомоги, підвищення рівня поінформованості з питань соціальної 
підтримки учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей 
Героїв Небесної Сотні, покращення ефективності взаємодії органів місцевого самовряду-
вання та органів державної влади з регіональними громадськими організаціями та інши-
ми юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО/ООС, постраждалих учасників 
Революції Гідності, членів сімей Героїв Небесної Сотні.

Джерелами фінансування Програми є бюджет міста Миколаєва та інші джерела, не забо-
ронені законодавством.

Аналізуючи перелік заходів, які передбачається впровадити в межах Програми, варто 
зазначити такі:

1. Здійснення діяльності комунальної установи Миколаївської міської ради «Міський 
центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та екскомбатантів АТО/ООС», в тому 
числі на покращення матеріально-технічної бази [19];

2. Відшкодування вартості дорогого зубопротезування екскомбатантам АТО/ООС з су-
провідним лікуванням.

Джерелом фінансування в обох випадках визначено бюджет м. Миколаєва.

Миколаївська міська рада визначила своїм пріоритетом забезпечення екскомбатантів 
АТО/ООС дорогим зубопротезуванням, а також покращення матеріально-технічного осна-
щення центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та екскомбатантів АТО. При цьому 
інші пільги, передбачені екскомбатантам АТО/ООС законодавством, до уваги взяті не були.
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4.4. Інші програми та проєкти щодо підтримки 
екскомбатантів

1. Протягом 2019–2020 років в Україні реалізовувався проєкт «All4One: Комплексна 
програма психологічної та менторської підтримки ветеранів», впровадженням яко-
го займався Фонд Східна Європа у партнерстві з БО «БФ «Лінія Життя України» за 
підтримки Посольства Великої Британії в Україні. Пілотними областями було обрано 
Дніпропетровську, Львівську та Донецьку. Загальною метою проєкту було покращення 
добробуту та інтеграція екскомбатантів АТО/ООС і їхніх сімей за допомогою організації 
роботи гарячої лінії та програми психологічної підтримки, а також розвитку навичок 
та можливостей для працевлаштування екскомбатантів. Зокрема завданням проєкту 
було визначено організацію гарячої лінії з надання психологічної підтримки.

2. У м. Миколаїв наприкінці 2020 року завершився термін дії грантового проєкту від Сві-
тового банку «Подолання наслідків конфлікту, пілотний проєкт з відновлення та роз-
будови спроможностей». Проєкт, спрямований на подолання наслідків міжнародного 
збройного конфлікту, реалізовано впродовж 4 років разом з 10 громадами із Микола-
ївської, Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. У кожній із них втілені 
в життя окремі пілотні субпроєкти. У межах м. Миколаєва таким субпроєктом став 
проєкт «Нові можливості адаптації внутрішньо переміщених осіб та екскомбатантів 
АТО у громаду м. Миколаєва».

На першому етапі було проведено опитування фокус-груп, зокрема екскомбатантів 
АТО/ООС, проаналізовано їхні проблемні питання. Найбільш актуальними виявилися 
потреби в отриманні безкоштовних медичних послуг, зокрема лікування опорно-ру-
хового апарату, психологічної адаптації/ресоціалізації, допомога у працевлаштуванні, 
задоволення культурно-спортивних потреб. У 2019 році для міської лікарні швидкої 
медичної допомоги було придбано медичне обладнання: артроскопічну стійку з на-
бором інструментарію для використання малоінвазивних методик для оперування 
патології колінних та ліктьових суглобів. За умовами субпроєкту учасникам та особам 
з інвалідністю АТО/ООС, членам їх родин, внутрішньопереміщеним особам ця послуга 
в міській лікарні надається безкоштовно. У результаті реалізації проєкту у м. Миколаїв 
було відкрито «Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів 
АТО». Це комунальна установа, де екскомбатанти та екскомбатантки АТО/ООС можуть 
зокрема отримати медичні та реабілітаційні послуги.

Результати впровадження проєкту були взяті за основу для розробки міської програ-
ми «Соціальний захист» на 2020–2022 роки, яка наразі діє на території м. Миколаєва.

3. У 2018 році Фондом Віктора Пінчука, Фондом Олени Пінчук, ГО «Побратими» в Києві 
заснований Veteran Hub. Зокрема він надає такі послуги, як консультації психологів, 
які працюють з екскомбатантами та екскомбатантками та членами їхніх родин (теле-
фоном чи онлайн)90:

90	 	Veteran	Hub	—	veteranhub.com.ua/#awards

https://veteranhub.com.ua/
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4. 6 липня 2017 року Київська міська рада своїм рішенням створила комунальну бю-
джетну установу «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної 
операції»91. Відповідно до Положення про комунальну бюджетну установу «Київський 
міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»92 (далі — Центр), ме-
тою та завданням є надання інформаційно-консультаційних послуг киянам-учасникам 
АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих киян – учасників АТО. Також Центр на-
дає пропозиції до міських проєктів цільових програм щодо допомоги учасникам АТО, 
інформаційні та консультаційні послуги пов’язані з лікуванням, реабілітацією, адапта-
цією, працевлаштуванням, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації учасників 
АТО, моніторинг стану розв’язання проблем учасників АТО, надає правову допомогу 
учасникам АТО.

5. У співпраці Міністерства у справах ветеранів, регіональних асоціацій та Благодійного 
Фонду «Стабілізейшн Суппорт Сервісез» реалізується проєкт «Будинки ветеранів» 
у Миколаївській, Житомирській, Рівненській та Одеській областях. У рамках даного 
проєкту надаються послуги екскомбатантам та їхнім сім’ям, серед яких психологічна, 
соціальна та реабілітаційна підтримка.

6. Проєкт Благодійного Фонду «Стабілізейшн Суппорт Сервісез» «Якісні послуги для ве-
теранської спільноти: Покращення співпраці між Міністерством у справах ветеранів 
України та ветеранськими організаціями, за участі органів місцевого самоврядування 
та ветеранських просторів, задля оцінки потреб і реінтеграції екскомбатантів та екс-
комбатанток» реалізується з жовтня 2021 року до березня 2022 року за фінансової 
підтримки Уряду Великої Британії. Проєкт покликаний розвивати відносини між Мі-
ністерством у справах ветеранів та громадами екскомбатантів та екскомбатанток, 
покращити надання послуг, які допомагатимуть у реінтеграції екскомбатантів та екс-
комбатанток, а також сприяти підвищенню соціальної згуртованості.

7. Проєкт Міжнародної організації з міграції «Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту 
на сході України та їхніх сімей» впроваджується за фінансової підтримки Європей-
ського союзу з січня 2019 року в Київській, Дніпропетровській та Львівській областях. 
Одним із компонентів проєкту є психологічна допомога екскомбатантів, який впро-
ваджується шляхом надання кваліфікованої психологічної підтримки екскомбатантів 
збройного конфлікту на сході України та їхнім родинам у формі індивідуальних та 
групових консультацій.

8. Конкурс грантів для надання психологічної підтримки екскомбатантам АТО/ООС та 
іншим вразливим верствам населення на сході України проводиться Програмою ООН 
з відновлення та розбудови миру та покликаний знайти громадські або благодійні 
організації на території Донецької та Луганської областей, які підготують тренерів для 
надавачів психосоціальної допомоги із використанням інноваційної методології та 
ефективних методик реабілітації, створити групи надавачів психосоціальної допомоги 
з-поміж екскомбатантів, психологів, реабілітологів, лікарів та інших фахівців. 

91	 Київська	 міська	 рада,	 Рішення	 від	 06.07.2017	№  720/2882,	 «Про	 створення	 комунальної	 бюджетної	 установи	 «Київський	
міський	центр	допомоги	учасникам	антитерористичної	операції»	—	kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/EBC
DFFADF1B9A9BDC2258170006883B0?OpenDocument

92	 Положення	 про	 комунальну	 бюджетну	 установу	 «Київський	 міський	 центр	 допомоги	 учасникам	 антитерористичної	
операції» —	kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/EBCDFFADF1B9A9BDC2258170006883B0?OpenDocument

http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/EBCDFFADF1B9A9BDC2258170006883B0?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/EBCDFFADF1B9A9BDC2258170006883B0?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/EBCDFFADF1B9A9BDC2258170006883B0?OpenDocument
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9. У 2018–2020 роках проведено серію тренінгів з питань психологічної допомоги насе-
ленню, постраждалому внаслідок конфлікту з акцентом на допомогу екскомбатан-
там АТО/ООС в рамках підтримки Координатором проєктів ОБСЄ в Україні проєкту 
«Підтримка соціальної політики в протидії гендерно зумовленому насильству та (ре-) 
інтеграції населення, постраждалого від конфлікту», а також в рамках міжнародного 
проєкту ОБСЄ «Соціальна та психологічна реабілітація населення, що постраждало 
внаслідок конфлікту». Учасниками тренінгів стали як практичні психологи, соціальні 
працівники, так і представники територіальних органів  Міністерства у справах ветера-
нів. Метою тренінгів стало ознайомити їх учасників із особливостями реабілітаційної 
психології, психосоціальної підтримки та медико-психологічної реабілітації, постконту-
зійним синдромом та викликами, які ускладнюють реабілітацію та соціалізацію осіб, 
які постраждали внаслідок конфлікту. 

10. Із 2014 року діє Центр реабілітації та реадаптації учасників АТО/ООС та їх родин «ЯР-
МІЗ», який займається спортивною реабілітацією, соціальною допомогою, психоло-
гічною допомогою.

Звіти про виконання зазначених проєктів у відкритому доступі відсутні.
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Дослідження виділяють два різних підходи до формування політики, яку будує кожна 
окрема держава відносно своїх екскомбатантів та екскомбатанток. Це може бути як 
ексклюзивний підхід, в якому уся інфраструктура та ставлення в суспільстві побудовані 
для відокремлення екскомбатантів і екскомбатантів в особливу суспільну групу. А може 
бути й інклюзивний підхід, спрямований на максимальну інтеграцію екскомбатантів та 
екскомбатанток в суспільство, враховуючи їхні особливі потреби та адаптуючи під них 
загальну систему93. Кожна з парадигм має свої переваги та недоліки, вибір держави за-
звичай залежить від політичного та економічного контексту. Рішення українського Уряду 
останніх років свідчать про рух в сторону інклюзивного підходу до формування політики 
щодо екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС, тоді як підходи, які були сформовані 
відносно екскомбатантів Другої світової війни та екскомбатантів збройного конфлікту в 
Афганістані в СРСР, а потім і в Україні, свідчать радше про ексклюзивний підхід. Що сто-
сується окремого підходу до екскомбатантів збройного конфлікту в Афганістані, то такий 
напрям політики здебільшого був зумовлений тим, що екскомбатанти збройного конфлікту 
в Афганістані, опинившись без належної уваги з боку держави, самостійно організовува-
лись, щоб впливати на соціальну політику та отримати пільги та підтримку. 

Для проведення дослідження міжнародних практик ефективних інтервенцій, разом із 
представниками Міністерства у справах ветеранів були обрані чотири країни: Сполучене 
Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки, Канада та 
Хорватія. Дві країни з цього переліку мають ексклюзивний підхід до формування суспіль-
но-політичних відносин з екскомбатантами та екскомбатантками (США та Хорватія), ще 
дві — інклюзивний підхід (Сполучене Королівство та Канада).

Попри різні підходи в досліджуваних країнах до організації надання медичної допомоги, а 
також медичної та психологічної реабілітації, можна виокремити декілька спільних важ-
ливих аспектів:

93	 Дослідження	передових	практик	серед	європейських	політик	у	справах	екскомбатантів,	підготовлене	експертами	Програми	
НАТО	з	переходу	з	військової	кар’єри	на	цивільну,	2021,	mva.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/MCT_Study_on_good_
practices_of_veterans_policies_UKR.docx

ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ 
ПРАКТИК ЕФЕКТИВНИХ 
ІНТЕРВЕНЦІЙ

5.
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• тільки в одній країні — США — для екскомбатантів та екскомбатанток побудована пара-
лельна система охорони здоров’я. В інших країнах екскомбатанти та екскомбатантки 
отримують послуги в загальних системах, в яких враховані специфічні потреби цієї 
категорії людей;

• усі країни мають простий та зрозумілий алгоритм входу екскомбатантів та екском-
батанток у систему та критерії визначення гарантованого державою обсягу послуг;

• країни пріоритезують екскомбатантів відповідно до їхніх потреб — дані про стан здо-
ров’я та потреби збираються, і на основі них приймаються відповідні рішення, щоб ці 
потреби першочергово закривати;

• політика спрямована на розв’язання основних проблем екскомбатантів та екскомба-
танток, а не надання їм спеціальних пільг;

• окрема увага приділена широкій програмі підтримки ментального здоров’я екскомба-
тантів та екскомбатанток;

• країни звертають увагу на необхідність врахування гендерно специфічних аспектів 
при формуванні політики;

• комплексна система переходу від військового до цивільного життя — один із найваж-
ливіших аспектів успішної адаптації екскомбатантів та екскомбатанток та реінтеграції 
їх у суспільство;

• комплексний підхід при створенні системи та сервісів: країни не відокремлюють фізич-
не та ментальне здоров’я екскомбатантів та екскомбатанток від їхнього соціального 
забезпечення, оскільки добробут людини прямо впливає на її загальний стан.

Для опису підходів з організації надання медичної допомоги екскомбатантам та екском-
батанткам в обраних країнах, дослідники визначили низку питань для огляду, а саме:

• Як працює система охорони здоров’я у визначеній країні

• Як фінансується система охорони здоров’я у визначеній країні

• Хто вважається екскомбатантом/екскомбатанткою

• Хто опікується справами екскомбатантів у визначеній країні

• Як побудована система надання медичної допомоги екскомбатантам

• Обсяги покриття послуг у системі надання медичної допомоги

Саме відповіді на ці питання будуть розкриті у розділі.
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5. ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПРАКТИК ЕФЕКТИВНИХ ІНТЕРВЕНЦІЙ

5.1. Сполучене Королівство Великої Британії та Північної 
Ірландії

 
Як працює система ОЗ в країні та як фінансується 

Універсальна система охорони здоров’я Сполученого Королівства, відома як Наці-
ональна служба здоров’я (National Health Service — NHS) створена ще у 1948 році. 
Основна мета — зробити медичні послуги доступними для кожного громадянина, неза-
лежно від віку чи доходу. До впровадження цієї моделі — солідарної бюджетної моделі 
з універсальним доступом до медичних послуг для кожного громадянина — медичні 
послуги надавалися розрізненими муніципальними, державними, благодійними та 
приватними організаціями та здебільшого були доступні більш заможним громадянам. 

Є Національна служба здоров’я Англії, а є служба здоров’я Уельсу, Шотландії та Північ-
ної Ірландії. Наразі служба NHS надає профілактичні, діагностичні та лікувальні послуги 
всім громадянам, незалежно від віку та доходу. Покривається дуже широкий спектр 
послуг — первинна допомога, скринінги, вакцинація, спеціалізована амбулаторна та 
стаціонарна допомога,  лікування хронічних хвороб, госпіталізація, екстрена медична 
допомога, ліки, послуги для підтримки ментального здоров’я, паліативна допомога 
та реабілітація. Переважна більшість послуг безоплатна, пацієнти фактично ніколи не 
отримують рахунків за отриману медичну допомогу. Оплата чи співоплата пацієнтами 
можлива за стоматологічні послуги чи деякі ліки. 

Система фінансується в основному через загальне оподаткування, що доповнюєть-
ся внесками до Національного страхування (ці кошти разом складають приблизно 
98–99%). Решта — сплачені кошти пацієнтами, і їхня частка поступово зменшується94. 
Понад 10% людей мають додаткове приватне страхування, що покриває більший перелік 
стоматологічних послуг і дає можливість зменшити час очікування у загальній системі.  
Рівень фінансування NHS у визначеному році встановлюється центральним урядом 
у процесі перегляду витрат. У ході цього процесу оцінюється, скільки доходів отри-
має служба через загальне оподаткування, Національне страхування та кошти, які 
сплачують пацієнти за певні послуги. Країна витрачає приблизно 10% ВВП на охорону 
здоров’я95. 

 
Хто вважається екскомбатантом та екскомбатанткою  

Екскомбатантами та екскомбатантками вважаються всі, хто служив хоча б один день 
у Збройних силах Її Величності (регулярних чи резервних), а також моряки торговель-

94	 “How	the	NHS	Is	Funded.”	The	King’s	Fund,	1	Mar.	2021,	www.kingsfund.org.uk/projects/nhs-in-a-nutshell/how-nhs-funded 

95	 “Current	Health	 Expenditure	 (%	 of	 GDP)	—	United	 Kingdom	 |	 Data.”	Worldbank,	 2020	 data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.
CHEX.GD.ZS?locations=GB 

http://www.kingsfund.org.uk/projects/nhs-in-a-nutshell/how-nhs-funded
https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=GB
https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=GB
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ного флоту, які проходили службу під час військових операцій96. Є ще один термін, 
“Service Leaver” — «той/та, хто завершує службу», який здебільшого використовується 
в юридичних документах. 

За оцінками Міністерства оборони, у 2021 році у Великій Британії проживає 2,07 міль-
йона екскомбатантів. Серед них близько 10% становлять екскомбатантки. За оцінками, 
до 2028 року кількість екскомбатантів зменшиться до 1,64 мільйона, при цьому частка 
екскомбатанток зросте до 13%97.

Хто опікується справами екскомбатантів  
та екскомбатанток у країні

Veterans UK є частиною Міністерства оборони. Організація допомагає екскомбатан-
там отримати відповідну підтримку від уряду, місцевої влади, незалежних організацій 
та благодійного сектору. Veterans UK також відповідає за компенсації по інвалідно-
сті, яка пов’язана зі службою, пенсійні виплати, соціальне забезпечення, допомагає 
екскомбатантам та їхнім близьким пройти процес повернення до цивільного життя, 
забезпечує роботу гарячої лінії, через яку скеровують та координують екскомбатантів 
та їхніх близьких98.

Управління у справах ветеранів — The Office for Veterans’ Affairs (OVA). Це створений у 
2019 році підрозділ у Кабінеті Міністрів, який відповідає за відстоювання інтересів екс-
комбатантів99. Управління відповідає за реалізацію урядової стратегії щодо екскомба-
тантів, яку було затверджено урядами Сполученого Королівства у 2018 році (строк вико-
нання до 2028 року), і здебільшого виконує функцію адвокації інтересів екскомбатантів 
та підтвердження і висловлення поваги суспільства та уряду до їхньої служби країні100. 

Поруч з ними існують десятки благодійних, громадських організацій та фондів, які нада-
ють послуги та консультування з найбільш поширених питань, з якими можуть стикати-
ся екскомбатанти. Вони тісно співпрацюють з урядовими організаціями та структурами, 
мають розгалужені мережі та часто залучають волонтерів до своєї діяльності. Зага-
лом благодійний та громадський сектор має потужну підтримку уряду, волонтерської 
спільноти та громадян і є важливою ланкою не лише у наданні підтримки та допомоги 
громаді збройних сил та їхнім сім’ям, а й у залученні додаткових коштів до системи.  
В Англії, Уельсі, Північній Ірландії та Шотландії загалом система надання допомоги та 
підтримки екскомбатантам фактично однакова, лише з деякими локальними відмін-
ностями. Далі більш детально розглянуто систему Англії.

96	 Office	for	Veterans	Affairs.	Veterans	Factsheet	2020,	assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/874821/6.6409_CO_Armed-Forces_Veterans-Factsheet_v9_web.pdf 

97	 Ministry	of	Defence.	Population	Projections:	UK	Armed	Forces	Veterans	residing	in	Great	Britain,	2016	to	2028.	Published	January	10,		
2019,	 assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/775151/20190107_Enclosure_1_
Population_Projections_-_UK_Armed_Forces_Veterans_residing_in_Great_Britain_-_2016_to_2028.pdf 

98	 “Veterans	UK:	about	us.”	GOV.UK,	25	Mar.	2021,	www.gov.uk/government/organisations/veterans-uk/about 

99	 “The	Office	for	Veterans’	Affairs.”	GOV.UK,	7	Jan.	2020,	www.gov.uk/government/organisations/office-for-veterans-affairs/about 

100	 “The	 strategy	 for	 our	 veterans.”	 APS	 Group,	 Nov.	 2018,	 assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/755915/Strategy_for_our_Veterans_FINAL_08.11.18_WEB.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/874821/6.6409_CO_Armed-Forces_Veterans-Factsheet_v9_web.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/874821/6.6409_CO_Armed-Forces_Veterans-Factsheet_v9_web.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/775151/20190107_Enclosure_1_Population_Projections_-_UK_Armed_Forces_Veterans_residing_in_Great_Britain_-_2016_to_2028.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/775151/20190107_Enclosure_1_Population_Projections_-_UK_Armed_Forces_Veterans_residing_in_Great_Britain_-_2016_to_2028.pdf
http://www.gov.uk/government/organisations/veterans-uk/about
http://www.gov.uk/government/organisations/office-for-veterans-affairs/about
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/755915/Strategy_for_our_Veterans_FINAL_08.11.18_WEB.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/755915/Strategy_for_our_Veterans_FINAL_08.11.18_WEB.pdf
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Як побудована система надання медичної допомоги  
екскомбатантам та екскомбатанткам 

До середини ХХ століття у Сполученому Королівстві існувала система екскомбатант-
ських госпіталів. Через певний час після впровадження та розбудови NHS — у 1953 
році — було вирішено, що медична допомога екскомбатантам буде надаватися зде-
більшого у загальній системі, натомість екскомбатантам будуть надані певні пільги 
(наприклад, пріоритетність у лікуванні) чи виплати за отриману інвалідність через 
службу, також будуть окремо оплачуватися послуги, які не покриває NHS. У цей же 
рік було вирішено інтегрувати екскомбатантські госпіталі до системи NHS (цей процес 
завершився у 1961 році)101.

Наразі фактично не існує окремої організації, яка відповідає за медичну допомогу 
для екскомбатантів, чи окремої для цього системи. Доступ до медичної допомоги для 
екскомбатантів забезпечується через співпрацю NHS та Міністерства оборони та його 
підрозділів (як-от Veterans UK), місцевої влади, громадських, приватних благодійних 
організацій та різних груп підтримки, які спеціалізуються на певних аспектах допомоги, 
яка може знадобитися екскомбатантам та екскомбатанткам.

Місцеві NHS забезпечують переважну більшість медичних послуг для екскомбатантів 
безпосередньо у медичних закладах NHS. Екскомбатанти мають право на отримання 
пріоритетного лікування, тобто візиту до необхідного фахівця поза стандартним спи-
ском очікування, якщо їхня медична проблема пов’язана зі службою. Однак не завжди 
пріоритетний доступ гарантовано. Є кілька факторів, які впливають на отримання прі-
оритетності. Наприклад, до уваги беруть специфіку медичної проблеми, терміновість 
її розв’язання, необхідні послуги для її розв’язання, також послугу не можуть надати 
пріоритетно, якщо є інший пацієнт з більшою клінічною необхідністю отримати допо-
могу. Тому цей підхід подекуди критикують, адже часто в реальному житті екскомба-
танти не отримують обіцяного пріоритетного доступу та потрапляють до фахівця за 
стандартними списками очікування102.

Водночас разм з цим постійно відбувається робота над покращенням якості, своє-
часності та ефективності надання допомоги та підтримки екскомбатантам, передусім 
шляхом навчання та удосконалення практик сімейної медицини, куди переходять 
екскомбатанти після завершення служби. 

Що для цього роблять? Наприклад, впроваджують спеціальні дружні до екскомбатан-
тів трасти (англ. NHS trusts*103) та практики загальної медицини (англ. GP surgeries). 
Їхня особливість — це наявність персоналу, який більше обізнаний у проблемах зі 

101	 “Veterans’	Health	Care:	Implications	of	Other	Countries’	Reforms	for	the	United	States.”	Discover	U.S.	Government	Information,	27	
Sept.	1994,	www.govinfo.gov/content/pkg/GAOREPORTS-HEHS-94-210BR/html/GAOREPORTS-HEHS-94-210BR.htm 

102	 “Veterans’	 Health	 &	 Wellbeing.	 A	 Distinctive	 Scottish	 Approach.”	 The	 Scottish	 Government,	 2018,	 www.gov.scot/binaries/
content/documents/govscot/publications/research-and-analysis/2018/04/veterans-health-wellbeing-distinctive-scottish-approach/
documents/00534530-pdf/00534530-pdf/govscot:document/00534530.pdf 

103	 Трасти	 (NHS	 trusts)	 —	 організаційні	 підрозділи	 Національної	 служби	 здоров'я	 в	 Англії	 та	 Уельсі,	 які	 надають	 медичну	
допомогу	 населенню.	 Вони	можуть	 розподілятися	 за	 географічним	 розташуванням	 чи	 типом	 надання	 медичної	 допомоги	
(наприклад,	 спеціалізованої,	 ментальної	 чи	 екстреної	 медичної	 допомоги).	 В	 українській	 мові	 не	 існує	 відповідника,	 тому	
надалі	в	тексті	для	позначення	«NHS	trusts»	вживатиметься	слово	«трасти».

http://www.govinfo.gov/content/pkg/GAOREPORTS-HEHS-94-210BR/html/GAOREPORTS-HEHS-94-210BR.htm
http://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/research-and-analysis/2018/04/veterans-health-wellbeing-distinctive-scottish-approach/documents/00534530-pdf/00534530-pdf/govscot:document/00534530.pdf
http://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/research-and-analysis/2018/04/veterans-health-wellbeing-distinctive-scottish-approach/documents/00534530-pdf/00534530-pdf/govscot:document/00534530.pdf
http://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/research-and-analysis/2018/04/veterans-health-wellbeing-distinctive-scottish-approach/documents/00534530-pdf/00534530-pdf/govscot:document/00534530.pdf
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Аналіз поточного стану медичних послуг, що надаються екскомбатантам та екскомбатанткам АТО/ООС в Україні

здоров’ям, з якими можуть стикатися екскомбатанти. Такі заклади мають позначку 
“veteran friendly”  or “veteran aware”.  Заклади та лікарі загальної практики можуть по-
давати заявку на отримання такої акредитації. Мета — поширити цю практику на всю 
країну, особливо у районах, де проживає велика кількість екскомбатантів. Планується, 
що до 2022 року всі мережі первинної медичної допомоги матимуть принаймні одну 
практику з такою акредитацією.

Ще один спосіб покращити якість та специфічність медичної допомоги для екском-
батантів передбачає введення у навчальний план медичного персоналу загальної 
практики поглибленого блоку про здоров’я те медичні потреби екскомбатантів104.

У 2011 році було закріплено пакт The Armed Forces Covenant, який декларує, що члени 
спільноти збройних сил повинні отримувати різнобічну підтримку та допомогу, якої 
вони потребують на всіх етапах життя — до, під час і після завершення служби як подя-
ку та висловлення поваги за їхню службу. Одним з його пунктів є забезпечення рівного 
та однакового доступу до медичних послуг на рівні з кожним громадянином країни, 
а також забезпечення специфічних потреб саме для військової та екскомбатантської 
спільноти105. Цим документом керуються всі організації, які працюють з громадою 
збройних сил, в тому числі й екскомбатантами.

Критерії отримання медичної допомоги для екскомбатантів  
та екскомбатанток 

У Сполученому Королівстві не існує систем пріоритетності чи вхідних критеріїв до 
системи. Усі екскомбатанти, незалежно від досвіду участі у бойових діях чи тривалості  
служби, можуть отримувати необхідні їм послуги та підтримку, як і  члени їхніх сімей.

В Сполученому Королівстві наявна інша проблема — недостатньо добре налагоджена 
система ідентифікації екскомбатантів та потреба підвищення їхньої обізнаності про 
доступні послуги для них самих та їхніх сімей106.

Наприклад, не існує центральної бази даних екскомбатантів, і навіть якщо  екскомба-
тант самостійно повідомив про свій статус у лікарні сімейної практики, ця інформація 
може бути недоступною іншим медичним працівникам, які надають послуги екском-
батанту. Часто екскомбатанти не вважають за потрібне повідомляти про свій статус 
(якщо їх про це не запитують), бо не розуміють, яку додаткову допомогу вони можуть 
отримувати.

Екскомбатантів активно заохочують інформувати своїх лікарів загальної практики та 
інших постачальників послуг в  системі NHS про те, що вони служили у збройних силах. 

104	 	 “Healthcare	 for	 the	Armed	Forces	 community:	 a	 forward	view.”	NHS,	2020,	 	www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/03/
Healthcare-for-the-Armed-Forces-community-forward-view-March-2021.pdf 

105	 	“Who	Has	Signed	the	Covenant?”	Armed	Forces	Covenant,	30	Sept.	2020,	www.armedforcescovenant.gov.uk/get-involved/who-has-
signed-the-covenant 

106	 	 “Veterans’	 Health	 &	 Wellbeing.	 A	 Distinctive	 Scottish	 Approach.”	 The	 Scottish	 Government,	 2018,	 www.gov.scot/binaries/
content/documents/govscot/publications/research-and-analysis/2018/04/veterans-health-wellbeing-distinctive-scottish-approach/
documents/00534530-pdf/00534530-pdf/govscot:document/00534530.pdf 

https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/03/Healthcare-for-the-Armed-Forces-community-forward-view-March-2021.pdf
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/03/Healthcare-for-the-Armed-Forces-community-forward-view-March-2021.pdf
http://www.armedforcescovenant.gov.uk/get-involved/who-has-signed-the-covenant
http://www.armedforcescovenant.gov.uk/get-involved/who-has-signed-the-covenant
http://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/research-and-analysis/2018/04/veterans-health-wellbeing-distinctive-scottish-approach/documents/00534530-pdf/00534530-pdf/govscot:document/00534530.pdf
http://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/research-and-analysis/2018/04/veterans-health-wellbeing-distinctive-scottish-approach/documents/00534530-pdf/00534530-pdf/govscot:document/00534530.pdf
http://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/research-and-analysis/2018/04/veterans-health-wellbeing-distinctive-scottish-approach/documents/00534530-pdf/00534530-pdf/govscot:document/00534530.pdf
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При цьому дослідження вказують, що багато колишніх військовослужбовців навіть не 
вважають себе екскомбатантами107. 

Як відбувається перехід із військової  
до цивільної системи 

Алгоритм дій після звільнення зі служби та процес переходу від військової до цивіль-
ної системи охорони здоров’я передбачає, що екскомбатанти повинні самостійно 
зареєструватися у найбільш зручній для нього/неї клініці загальної медицини NHS108. 
Це рекомендовано зробити протягом 1–3 місяців після звільнення. Лікар загальної 
практики є вхідною точкою до системи — може скерувати до спеціалізованих служб 
для екскомбатантів, якщо є така потреба, чи надати скерування для отримання ме-
дичних послуг за спеціальними програмами для екскомбатантів. Участь у деяких 
програмах неможлива без скерування чи звернення до певних організацій лікаря 
загальної практики109. 

До процесу переходу важливо запросити та зібрати необхідну медичну документацію. 
Це лист NHS з роз’ясненням особливостей процесу переходу до іншої системи — з 
описом алгоритму дій та доступних сервісів та послуг для екскомбатанта; спеціальна 
форма (FMed133A), яка містить важливі деталі для лікаря загальної практики — щодо 
пройденого лікування, отриманих щеплень чи потреби у спеціалізованому лікуванні 
та іншої інформації про здоров’я, яку необхідно знати лікарю; паперова форма ме-
дичної картки з більш детальною інформацією. При цьому екскомбатанти повинні 
самостійно повідомити про свій статус лікарю. Своєю чергою, лікар повинен позна-
чити картку спеціальним кодом для екскомбатантів, що полегшує процес отримання 
спеціалізованої допомоги у разі потреби. 

Є низка програм та організацій, які забезпечують підтримку та допомогу під час звіль-
нення зі служби. Одна з таких програм — Armed Forces Personnel in Transition: Integrated 
Personal Commissioning for Veterans (IPC4V) Framework допомагає екскомбатантам, які 
мають складні та тривалі фізичні, неврологічні та психічні захворювання, пов’язані зі 
службою здійснити найбільш безпечний та комфортний перехід110. Особливість підходу 
цієї програми полягає у тому, що вона пропонує індивідуальне планування догляду 
та підтримки для військовослужбовців під час кожного періоду їхнього життя, в тому 
числі під час звільнення зі служби111.

107	 Howard	 Burdett,	 Charlotte	Woodhead,	 Amy	 C.	 Iversen,	 Simon	Wessely,	 Christopher	 Dandeker,	 And	 Nicola	 T.	 Fear.	 “Are	 You	 a	
Veteran?”	Understanding	of	 the	Term	“Veteran”	among	UK	Ex-Service	Personnel	A	Research	Note.	Armed	Forces	&	Society,	2012,	 
www.kcl.ac.uk/kcmhr/publications/assetfiles/veterans/burdett-2012-veterans.pdf 

108	 “Step-by-Step	Guide	for	Service	Leavers.”	NHS.UK,	18	Nov.	2021,	www.nhs.uk/nhs-services/armed-forces-community/service-leavers-
guide.	Accessed	22	Oct.	2021;

109	 NHS	commissioning.	“Healthcare	for	Armed	Forces	Veterans.”	NHS.UK,	2020,	www.england.nhs.uk/commissioning/armed-forces/
healthcare-for-armed-forces-veterans.	Accessed	23	Oct.	2021

110	 “Personalised	 Care	 for	 Armed	 Forces	 Personnel	 in	 Transition.”	 NHS	 England,	 www.england.nhs.uk/personalisedcare/upc/ipc-for-
veterans.		Accessed	23	Oct.	2021

111	 “Healthcare	 for	 the	 Armed	 Forces	 community:	 a	 forward	 view.”	 NHS,	 2020,	 www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/03/
Healthcare-for-the-Armed-Forces-community-forward-view-March-2021.pdf 

https://www.kcl.ac.uk/kcmhr/publications/assetfiles/veterans/burdett-2012-veterans.pdf
http://www.england.nhs.uk/commissioning/armed-forces/healthcare-for-armed-forces-veterans
http://www.england.nhs.uk/commissioning/armed-forces/healthcare-for-armed-forces-veterans
http://www.england.nhs.uk/personalisedcare/upc/ipc-for-veterans
http://www.england.nhs.uk/personalisedcare/upc/ipc-for-veterans
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/03/Healthcare-for-the-Armed-Forces-community-forward-view-March-2021.pdf
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/03/Healthcare-for-the-Armed-Forces-community-forward-view-March-2021.pdf
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Які послуги покриває система 

Повний спектр медичної допомоги, який також доступний цивільним громадянам, екс-
комбатанти можуть отримати у системі NHS. Водночас є додаткові організації, фонди 
та програми, які працюють безпосередньо зі спеціальними потребами екскомбатантів. 
Вони допомагають екскомбатантам отримати допомогу фахівців у разі медичної про-
блеми, яка пов’язана зі службою, надають психологічну підтримку та консультування, 
часто — також допомогу в отриманні пільг, грантів чи іншого типу фінансування за 
потреби. Крім цього ті самі організації надають підтримку та допомогу членам сімей 
екскомбатантів112.

 + Спеціалізована допомога

Veterans Trauma Network — служба NHS, яка надає спеціалізовану допомогу та лі-
кування екскомбатантам, які мають проблеми зі здоров’ям, пов’язані зі службою. 
Організація допомагає екскомбатантам отримати персоналізоване лікування в 
системі NHS, лікування у військових чи цивільних лікарів, які мають спеціалізацію 
та досвід для лікування проблем із фізичним здоров’ям військового характеру, 
загалом надає підтримку екскомбатантам та їхнім сім’ям щодо питань отримання 
спеціалізованої допомоги. 

Підтримка надається усім екскомбатантам, незалежно від ступеня тяжкості про-
блеми чи травми, часу її появи та за умови, що вона є наслідком служби у збройних 
силах. У служби є 12 центрів по всій країні та чотири спеціалізовані підрозділи. 
Отримати допомогу можна за направленням лікаря загальної практики чи інших 
організацій підтримки екскомбатантів113.

 + Допомога екскомбатантам та екскомбатанткам, які втратили  кінцівку під час 
служби або внаслідок травми під час служби

Існує багато різних служб NHS, Міністерства оборони та благодійних організацій, 
які надають підтримку та лікування екскомбатантам з інвалідністю. Наприклад, 
Disablement Service Centres (DSC) допомагають екскомбатантам, які втратили кін-
цівку під час служби або внаслідок травми під час служби, отримати спеціалізова-
ну допомогу у реабілітації та якісному протезуванні. Якщо екскомбатант потребує 
високоякісного протезу, фінансування на нього може надати організація Veteran’s 
Prosthetic Panel. Заявку на цей вид допомоги екскомбатант чи його близькі не 
можуть подати самостійно. Це можливо зробити через DSC. Крім протезування 
надається повний спектр послуг — різні напрямки реабілітації, фізіотерапії та пси-
хологічної підтримки114. 

112	 “Charities	and	Support	Groups.”	NHS.UK,	18	Nov.	2021,	www.nhs.uk/nhs-services/armed-forces-community/charities-support 

113	 “Veterans,	 Service	 Leavers,	 and	 Non-Mobilised	 Reservists.”	 NHS	 UK,	 18	 Nov.	 2021,	 www.nhs.uk/nhs-services/armed-forces-
community/veterans-service-leavers-non-mobilised-reservists 

114	 “Accessing	Support	for	Living	with	Limb	Loss	in	England.”	Veterans’	Gateway,	support.veteransgateway.org.uk/app/answers/detail/a_
id/105/c/76/Physical-health/Rehabilitation-/-recovery/Accessing-support-for-living-with-limb-loss-in-England		Accessed	11	Oct.	2021	

http://www.nhs.uk/nhs-services/armed-forces-community/charities-support
http://www.nhs.uk/nhs-services/armed-forces-community/veterans-service-leavers-non-mobilised-reservists
http://www.nhs.uk/nhs-services/armed-forces-community/veterans-service-leavers-non-mobilised-reservists
https://support.veteransgateway.org.uk/app/answers/detail/a_id/105/c/76/Physical-health/Rehabilitation-/-recovery/Accessing-support-for-living-with-limb-loss-in-England
https://support.veteransgateway.org.uk/app/answers/detail/a_id/105/c/76/Physical-health/Rehabilitation-/-recovery/Accessing-support-for-living-with-limb-loss-in-England
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Психологічну підтримку екскомбатантам, які втратили кінцівки чи втратили зір під 
час служби, надає організація Blesma, The Limbless Veterans. Організація надає пси-
хологічну підтримку, гранти на проведення модифікації будинку, консультування 
щодо отримання пільг через інвалідність, організовує різні заходи для підтримки 
фізичної та соціальної активності екскомбатантів [19].

 + Стоматологічне лікування

Після звільнення зі служби екскомбатантам рекомендовано зареєструватися 
у найбільш зручній за розташуванням стоматологічній клініці. Екскомбатантам 
та екскомбатанткам надається право пріоритетного звернення та отримання 
стоматологічної допомоги, якщо їхня проблема пов’язана зі службою. В інших 
випадках, стоматологічна допомога надається у порядку та черзі, як і загальному 
населенню115. 

 + Забезпечення слуховими апаратами та іншими пристроями для слуху

UK Veterans Hearing Foundation — організація, яка допомагає екскомбатантам 
отримати спеціальне лікування чи слухові пристрої, якщо вони мають порушення 
слуху чи втратили слух внаслідок служби. Фонд може забезпечити ту допомогу, 
яка не покривається в рамках NHS, чи якщо апарат, який надає NHS, не підходить 
екскомбатанту. Організація може оплатити необхідні слухові апарати, допоміжні 
пристрої, які допомагають краще чути, аксесуари для слухових апаратів (пристрої 
для потокової передачі аудіо з телефону, телевізора чи радіо безпосередньо на слу-
хові апарати, пульти дистанційного керування, додаткові мікрофони). Щоб подати 
заявку, екскомбатант має надати докази того, що проблеми зі слухом є наслідком 
служби, а потім пройти аудіологічне обстеження для підтвердження проблем зі 
слухом та підбору необхідного пристрою та іншого обладнання116. 

 + Підтримка ментального здоров’я

Психологічну підтримку та психіатричне лікування екскомбатанти також можуть 
отримати у системі NHS. Водночас працює низка організацій та програм, які на-
цілені спеціально на потреби у психологічній підтримці та спрямуванні людей, які 
служать у збройних силах (в тому числі резервістів), які вже є екскомбатантами, 
а також їхніх близьких. У межах NHS, крім стандартних послуг, є також три такі 
програми. Це Veterans’ Mental Health Transition, Intervention and Liaison Service (TILS),  
Veterans’ Mental Health Complex Treatment Service (CTS) та Veterans’ Mental Health 
High Intensity Service (HIS). У 2021 році їх об’єднали в одну ініціативу під назвою 
Op Courage117.

115	 “What	 You	May	 Need	 to	 Know	 about	 Dental	 Services	 For	 the	 Armed	 Forces	 Community.”	 Armed	 Forces	 Network,	 Sept.	 2021, 
sussexarmedforcesnetwork.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/06/What-you-may-need-to-know-about-Dental-Services-
December-2019.pdf 

116	 “Veterans	Hearing	Fund	Eligibility	Application.”	The	Royal	British	Legion,	www.southtees.nhs.uk/content/uploads/veterans-hearing-
fund-eligibility-application-form-1.pdf 

117	 Aaron	 Kulakiewicz,	 Louisa	 Brooke-Holland/Claire	Mills,	 Noel	 Dempsey,	Wendy	Wilson,	 Thomas	 Powell,	 Steven	 Kennedy/Frank	
Hobson,	Djuna	Thurley,	Andrew	Powel,	David	Foster.	“Support	for	UK	Veterans.”	Parliament.Uk,	House	of	Commons	Library,	8	Nov.	
2021,	researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7693/CBP-7693.pdf 

https://sussexarmedforcesnetwork.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/06/What-you-may-need-to-know-about-Dental-Services-December-2019.pdf
https://sussexarmedforcesnetwork.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/06/What-you-may-need-to-know-about-Dental-Services-December-2019.pdf
http://www.southtees.nhs.uk/content/uploads/veterans-hearing-fund-eligibility-application-form-1.pdf
http://www.southtees.nhs.uk/content/uploads/veterans-hearing-fund-eligibility-application-form-1.pdf
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7693/CBP-7693.pdf
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Яку допомогу там можна отримати? Забезпечення інтенсивної невідкладної до-
помоги та лікування у разі кризи, підтримка під час переходу до цивільного жит-
тя, психологічна підтримка сімей екскомбатантів, допомога у розпізнаванні та 
лікуванні ранніх ознак проблем зі ментальним здоров’ям та серйозних психічних 
розладів і криз, допомога в отриманні доступу до інших служб  психічного здоров’я 
NHS, наприклад, психологічної терапії NHS чи служби розладів харчової поведін-
ки. Також надається підтримка у пошуку та зверненні до місцевих та благодійних 
організацій, які допомагають з повсякденними турботами на період кризи, — з 
житлом, фінансами, тимчасовими виплатами по непрацездатності тощо118.

 
Як фінансується система

1. Загальна система фінансування охорони здоров’я. 

Більшість послуг екскомбатанти отримують у загальній системі NHS як і решта гро-
мадян, тому збір, об’єднання (пулінг) та розподіл коштів відбувається за загальною 
моделлю.

2. Інші джерела фінансування: 

• Цільове фінансування уряду та програм для громади збройних сил. Уряд 
виділяє значну частину фінансування на додаткові програми, послуги та гран-
ти для підтримки чинних чи колишніх службовців збройних сил. Наприклад, 
у пакті The Armed Forces Covenant була започаткована робота Трастового 
фонду збройних сил — незалежного трасту, який керує фондом у розмірі 10 
мільйонів фунтів стерлінгів на рік, які здебільшого передбачені для фінансу-
вання грантових програм для підтримки громади збройних сил (військових, 
резервістів, екскомбатантів та їхніх близьких)119. Багато коштів виділяють на 
підтримку ментального здоров’я. У 2018 році також запустили (та виділили 10 
млн фунтів стерлінгів) кризову службу NHS для надання допомоги екскомба-
тантам, які мають проблеми з алкоголем чи наркотичними речовинами. Крім 
цього уряд фінансує різні дослідження, аби покращити розуміння поширених 
проблем ментального здоров’я (як ПТСР) серед спільноти чинних чи колишніх 
службовців збройних сил. Фінансування від уряду також отримують місцеві 
проєкти, які підтримують психічне здоров’я та добробут екскомбатантів120. 

118	 “Mental	Health	Support	for	Veterans,	Service	Leavers	and	Reservists.”	NHS	UK,	18	Nov.	2021,	www.nhs.uk/nhs-services/armed-forces-
community/mental-health/veterans-reservists

119	 “The	 strategy	 for	 our	 veterans.”	 APS	 Group,	 Nov.	 2018,	 assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/755915/Strategy_for_our_Veterans_FINAL_08.11.18_WEB.pdf 

120	 	Так	само.	

http://www.nhs.uk/nhs-services/armed-forces-community/mental-health/veterans-reservists
http://www.nhs.uk/nhs-services/armed-forces-community/mental-health/veterans-reservists
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/755915/Strategy_for_our_Veterans_FINAL_08.11.18_WEB.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/755915/Strategy_for_our_Veterans_FINAL_08.11.18_WEB.pdf
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Таблиця 5.1 Динаміка витрат на послуги для підтримки ментального здоров’я та 
лікування психічних проблем і розладів екскомбатантів

Джерело: Support for UK veterans121

• Кошти, зібрані через благодійні організації та фонди різного типу. Частину ко-
штів для надання підтримки та допомоги екскомбатантам збирають благодійні 
організації та фонди. Їх працює близько 400. Кошти збирають шляхом проведення 
фандрайзингу — благодійних подій та активностей, донацій від громадян та бізне-
сів, приватних інвестицій тощо 122.

5.2. США 

 
Як працює система ОЗ в країні та як фінансується

На відміну від більшості розвинених країн, в США не існує універсального медичного 
страхування з гарантованим однаковим пакетом послуг, доступним для кожного. 
Близько третини громадян отримують медичні послуги за кількома державними 
страховими програмами, що фінансуються коштом платників податків. Ці програми 
розраховані, наприклад, для людей старшого віку, людей з низьким рівнем доходу чи 
дітей — Medicare, Medicaid, Children’s Health Insurance Program. Частина громадян має 
приватне страхування, за яке внески сплачують вони самостійно чи їхні роботодавці. 
Страхові компанії мають різні плани, франшизи та умови доплат та співоплат за ті чи 
інші медичні та діагностичні послуги, і ці умови найчастіше не є вигідними для гро-

121	 Aaron	 Kulakiewicz,	 Louisa	 Brooke-Holland/Claire	Mills,	 Noel	 Dempsey,	Wendy	Wilson,	 Thomas	 Powell,	 Steven	 Kennedy/Frank	
Hobson,	Djuna	Thurley,	Andrew	Powel,	David	Foster.	“Support	for	UK	Veterans.”	Parliament.Uk,	House	of	Commons	Library,	8	Nov.	
2021,	researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7693/CBP-7693.pdf

122	 “The	 UK	 Armed	 Forces	 Charity	 Sector:	 A	 Summary	 of	 Provision.”	 Service.Gov.Uk,	 Nov.	 2018,	 assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759046/6.5046_MOD_Military_Charity_Report_v3_webNH.PDF

Урядові витрати на послуги з ментального здоров’я

рік мільйонів £

2016/2017 5,8

2017/2018 6,1

2018/2019 7,2

2019/2020 10,3

http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7693/CBP-7693.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759046/6.5046_MOD_Military_Charity_Report_v3_webNH.PDF
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759046/6.5046_MOD_Military_Charity_Report_v3_webNH.PDF
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мадян, адже страхові компанії працюють для отримання прибутку. Водночас багато 
людей взагалі не мають жодного страхування і їхня частка щороку зростає123.

Фінансування медичних послуг в США відбувається з різних джерел, а медичні уста-
нови можуть бути державними, приватними чи належати певній спільноті. Більшість 
видатків на охорону здоров’я надходять через приватний сектор: близько 30% від 
домогосподарств, 20% через приватні компанії, 20% надходить через федеральне фі-
нансування, решту дофінансовують уряди штатів.

В США найдорожча в світі система охорони здоров’я, яка коштує приблизно 17% від 
ВВП. Для порівняння у Швеції, Франції чи Німеччини цей показник становить 10–11%. 
При цьому в США існує низка серйозних проблем у доступі до медичної допомоги, ви-
сока дитяча смертність, відносно низька середня тривалість життя і поширені хронічні 
хвороби, катастрофічні витрати населення на медицину тощо. Система коштує дорого, 
однак вона менш ефективна та доступна, ніж у країнах з меншою часткою витрат на 
охорону здоров’я124. 

Хто опікується справами екскомбатантів  
та екскомбатанток у країні 

В США є окремий департамент — The United States Department of Veterans Affairs (далі 
VA) (укр. Міністерство у справах ветеранів). Це державний орган виконавчої влади, 
завданням якого є опікуватися екскомбатантами США та їхніми сім’ями, забезпечуючи 
їм гідний доступ до медичних та соціальних послуг. Станом на 30 вересня 2021 року, 
VA оцінює кількість екскомбатантів, які живуть в США, у 19,2 мільйона125.

VA працює на загальнонаціональному рівні — окремо існує Рада апеляцій ветеранів 
(Board of Veterans Appeals) та основні три адміністрації (департаменти), які відповіда-
ють за певні напрями роботи. 

Адміністрація з питань пільг та привілеїв (Veterans Benefits Administration) відповідає 
за надання екскомбатантам компенсацій, пенсій, допомоги в освіті, отриманні профе-
сійної реабілітації та послуг із працевлаштування. 

Адміністрація у похоронних справах та з питань утримання місць поховання екском-
батантів (National Cemetery Administration) відповідає за утримання національних кла-
довищ екскомбатантів, надання грантів на створення, розширення або покращення 
кладовищ екскомбатантів, організацію деяких похоронних процесів (забезпечення 
надгробків чи маркувань для могил тощо)126.

123	 CDC.	“Health	Insurance	Coverage.”	FastStats,	Oct.	2021,	www.cdc.gov/nchs/fastats/health-insurance.htm;	

124	 “Current	Health	Expenditure	(%	of	GDP)	-	United	States	|	Data.”	World	Bank,	2020,	data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.
GD.ZS?locations=US 

125	 Department	Of	Veterans	Affairs.	“Budget	In	Brief.”	May	2021,	www.va.gov/budget/docs/summary/fy2022VAbudgetInBrief.pdf 

126	 Department	of	Veterans	Affairs.	“VA.Gov	|	Veterans	Affairs.”,	www.va.gov/about_va/organizations.asp.	Accessed	10	Oct.	2021

http://www.cdc.gov/nchs/fastats/health-insurance.htm
https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=US
https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=US
http://www.va.gov/budget/docs/summary/fy2022VAbudgetInBrief.pdf
http://www.va.gov/about_va/organizations.asp
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Veterans Health Administration (VHA) — третій департамент, який відповідає за надання 
медичної допомоги та соціальної підтримки екскомбатантам, проведення наукових 
досліджень, тренування фахівців з догляду тощо.

 У середині 1990-х років також було створено Center for women veterans, який опікується 
питаннями екскомбатанток, — в основному моніторингом та координацією надання 
послуг на різних рівнях, адвокацією їхніх прав. 

Як побудована система надання медичної допомоги  
екскомбатантам та екскомбатанткам

VHA є прямим постачальником послуг (первинної та спеціалізованої медичної допо-
моги) через найбільшу в країні інтегровану систему охорони здоров’я, в яку входять 
майже 1 300 медичних установ — станом на початок жовтня 2021 року — 171 медич-
ний центр і 1 112 амбулаторних [29]. Заклади VHA надають допомогу близько 9 млн 
екскомбатантів щороку. 

Власником та розпорядником закладів є Department of Veterans Affairs, тобто вони 
належать федеральному уряду США. Ця система також є резервною для медичної 
системи Міністерства оборони США у разі настання надзвичайної ситуації, що загрожує 
національній безпеці. 

У 2014 році в США стало відомо про смерть екскомбатантів, які не змогли отримати 
медичну допомогу вчасно, маючи серйозні проблеми зі здоров’ям. Після цього Кон-
грес ухвалив кілька законопроєктів, щоб покращити доступ і своєчасність  медичної 
допомоги для екскомбатантів. Серед них Veterans Access, Choice, and Accountability Act 
of 2014, який серед іншого передбачив створення нової програми The Veterans Choice 
Program, яка дозволила їм отримувати медичні послуги поза системою VA у приватних 
провайдерів (англ. community care). Однак дослідження RAND виявило, що приватні 
провайдери медичних послуг (принаймні у штаті Нью-Йорк) не були готові надавати 
екскомбатантам допомогу, якої вони дійсно потребують. Виявилося, що цивільні про-
вайдери медичної допомоги не завжди мають відповідну кваліфікацію та знання, аби 
надавати ефективну допомогу екскомбатантам127. 

Критерії отримання медичної допомоги для екскомбатантів  
та екскомбатанток 

В США досить складна система пріоритетності входу екскомбатантів до системи з 
різними програмами, пакетами та послугами, які покриваються, вимагають чи не 
вимагають співоплати.

Не кожен екскомбатант автоматично має право на медичну допомогу, що забезпечує 
VHA. Екскомбатанти повинні відповідати певним вимогам, включення до програм 

127	 Terri	Tanielian,	Carrie	M.	Farmer,	Rachel	M.	Burns,	Erin	Lindsey	Duffy,	Claude	Messan	Setodji.	“Are	Private	Health	Care	Providers	
Ready	to	Treat	Veterans?”	RAND,	2018,	www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10006.html

http://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10006.html
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в основному враховує статус екскомбатанта, який він чи вона отримали внаслідок 
служби. Кількість екскомбатантів, які можуть бути зараховані до системи обмежуєть-
ся фінансуванням, яке визначає Конгрес щороку. Через ці обмеження VA створила 
пріоритетні групи, які в першочерговому порядку будуть отримувати медичні послуги.  
Є вісім пріоритетних категорій, які враховують інвалідність, пов’язану зі службою, дохід, 
бойовий статус, статус військовополоненого, участь у бойових діях, отримання нагород 
тощо128. Пріоритетні групи з 1 по 3 — зараховує екскомбатантів, які отримали різного 
ступеня інвалідність, пов’язану зі службою, колишніх військовополонених, екскомба-
тантів, нагороджених «Пурпуровим серцем» або «Почесною медаллю».

Пріоритетні групи з 4 по 8 враховують екскомбатантів, базуючись в основному на його/
її бойовому статусі та доходах. Сюди також входять екскомбатанти, які під час служби 
піддавалися шкідливому впливу середовища, наприклад, мали контакт з токсичними 
чи іншими небезпечними речовинами. Пріоритетність є найвищою у категорії 1 і далі 
вона спадає до 8, що може впливати на доступ до певних послуг екскомбатантом.  
Щоб потрапити у систему після звільнення зі служби, екскомбатанти повинні подати 
заявку (є можливість зробити це через електронну пошту, телефоном, у медичному 
закладі тощо). Після процесу перегляду заявки та призначення категорії, екскомбатант 
може отримувати медичні послуги відповідно до категорії. На початку всі отримують 
спеціальний ґайд, де докладно описано умови отримання медичної допомоги для при-
значеної категорії129. В будь-який момент екскомбатант може припинити отримувати 
допомогу в системі. Для цього треба залишити заявку. 

Хто не може отримувати медичну допомогу в системі? Ті екскомбатанти, які не мають 
кваліфікацій для входу у вісім категорій (наприклад, не мають пов’язаної зі службою 
інвалідності), чий дохід перевищує встановлені середні показники (їх зокрема визнача-
ють за кількістю членів родини, їхнього доходу та залежно від території проживання)130. 

 
Які послуги покриває система

 + Базовий пакет послуг, який надається усім екскомбатантам, що зараховані до 
системи

Він покриває: послуги профілактики (вакцинацію, чекапи, скринінгові тести, про-
грами освіти (про харчування тощо); спеціалізовану амбулаторну та стаціонарну 
медичну допомогу (візити первинні та повторні, хірургію — в тому числі пластичні 
операції за умови, якщо потреба операції зумовлена наслідками служби, різні по-
слуги для ментального здоров’я, лікування зловживання речовинами, візити та 
лікування до вузьких спеціалістів усіх напрямків (їх є понад 20), ліки (за рецептом 

128	 U.S.	 Department	 of	 Veteran	 Affairs.	 “Enrolment	 Priority	 Groups.”	 www.va.gov,	 Apr.	 2018,	 www.va.gov/healthbenefits/resources/
publications/IB10-441_enrollment_priority_groups.pdf 

129	 U.S.	 Department	 of	 Veteran	 Affairs.	 “Veterans	 Health	 Benefits	 Handbook.”,	 www.va.gov/healthbenefits/vhbh/publications/vhbh_
sample_handbook_2014.pdf;	

130	 Congressional	Research	Service.	“Health	Care	for	Veterans:	Answers	to	Frequently	Asked	Questions.”	crsreports.congress.gov/,	CRS	
Report,	4	Mar.	2021,	https://sgp.fas.org/crs/misc/R42747.pdf 

http://www.va.gov
http://www.va.gov/healthbenefits/resources/publications/IB10-441_enrollment_priority_groups.pdf
http://www.va.gov/healthbenefits/resources/publications/IB10-441_enrollment_priority_groups.pdf
http://www.va.gov/healthbenefits/vhbh/publications/vhbh_sample_handbook_2014.pdf
http://www.va.gov/healthbenefits/vhbh/publications/vhbh_sample_handbook_2014.pdf
https://crsreports.congress.gov/
https://sgp.fas.org/crs/misc/R42747.pdf
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лікаря VA). Зокрема покривається екстрена та гостра медична допомога, яка по-
требує термінового втручання, однак не несе загрози життю (для цього є деякі кри-
терії, одним з яких перебування у системі VA щонайменше 24 місяці). Переважна 
більшість базових послуг надається та покривається в системі для всіх категорій. 
Однак є послуги, які можуть отримати лише найвищі пріоритетні категорії131. 

Також чоловіки та жінки можуть отримувати послуги та діагностичні процедури 
для діагностики та лікування безпліддя. Є визначений список таких процедур, які 
покриває система. Серед них немає процедури ЕКО (екстракорпоральне запліднен-
ня), винятком для покриття якої є пов’язана зі службою травма, яка спричинила 
безпліддя132.

 + Стоматологічна допомога

Право на отримання стоматологічної допомоги має досить обмежена кількість 
екскомбатантів, які належать до таких груп, як: колишні військовополонені, ті, які 
потребують стоматологічного лікування (безпосередньо пов’язане зі службою) або 
мають пов’язану зі службою інвалідність (100%). Екскомбатанти, які мають право 
на таку допомогу, поділяються на шість класів та декілька підкласів, за якими 
прописано чітко визначений обсяг (кількість процедур, умови покриття тощо), які 
вони можуть отримати безоплатно133. 

У 2019 році було розроблено пілотну програму, в межах якої право на безоплатну 
чи пільгову стоматологічну допомогу розширили для тих, хто виходить за межі 
класів. 

 + Отримання протезів, сенсорних пристроїв, іншого обладнання та послуг реабі-
літації

Для цього у VA існує Служба реабілітації та протезування, яка відповідає за наці-
ональну політику та програми медичної реабілітації, протезування та сенсорної 
допомоги для екскомбатантів з інвалідністю. 

Доступна низка програм, серед яких програми: аудіології та логопедії, реабілітація 
для незрячих екскомбатантів, національні спортивні програми (наприклад, Ігри 
на кріслах колісних, інші спортивні заходи для екскомбатантів з інвалідністю), 
програма забезпечення протезів та сенсорними пристроями, фізична терапія, 
реабілітація, рекреаційна терапія та інше134. 

131	 US	Department	of	Veterans	Affairs,	Veterans	Health	Administration.	“Medical	Benefits	Package.”	VA.Gov,	Apr.	2018,	www.va.gov/
healthbenefits/resources/publications/hbco/hbco_medical_benefits_package.asp 

132	 Congressional	Research	Service.	“Health	Care	for	Veterans:	Answers	to	Frequently	Asked	Questions.”	crsreports.congress.gov/,	CRS	
Report,	4	Mar.	2021,	https://sgp.fas.org/crs/misc/R42747.pdf 

133	 Так	само.

134	 US	Department	of	Veterans	Affairs.	“Rehabilitation	and	Prosthetic	Services.”	VA.Gov,	www.prosthetics.va.gov/index.asp.		Accessed	12	
Oct.	2021

http://www.va.gov/healthbenefits/resources/publications/hbco/hbco_medical_benefits_package.asp
http://www.va.gov/healthbenefits/resources/publications/hbco/hbco_medical_benefits_package.asp
https://sgp.fas.org/crs/misc/R42747.pdf
http://www.prosthetics.va.gov/index.asp
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 + Пристрої та засоби для пересування

Служба протезів і сенсорних засобів VA забезпечує екскомбатантів необхідним 
обладнанням та пристроями для короткострокового чи тривалого використання. 
Наприклад, екскомбатанти можуть отримати милиці, крісло колісне, ортопедичні 
брекети, терапевтичне взуття, протези та необхідні фіксатори, апарати для підтрим-
ки дихання (як CPAP), імпланти та пристрої, які встановлюються хірургічно (напри-
клад, кардіостимулятори), покриття функціональних змін в будинку для безпечного 
та комфортного пересування, доступне навіть забезпечення собакою-поводирем, 
включно з ветеринарною допомогою та необхідним обладнанням135.  

Ця служба має понад 70 місць для виготовлення та встановлення на замовлення 
медичних пристроїв і допоміжних засобів для екскомбатантів. VA також має понад 
600 контрактів з акредитованими постачальниками на місцях. У 2020 році було 
надано понад 21 мільйон протезів та пристроїв для більш 52% усіх екскомбатантів, 
які проходять лікування у системі VA136.  

Для отримання обладнання, екскомбатанти можуть звернутися у найближчий за-
клад чи заповнити аплікаційну форму. Опісля цього призначається візит до лікаря 
для оцінки стану та визначення потреби екскомбатанта. Екс ком батант ки додатково 
до цього можуть отримати таке обладнання, як: молоковідсмоктувачі, бюстгальтери 
для годування, засоби контрацепції (як внутрішньоматкові спіралі), перуки у разі 
алопеції та багато інших137. 

 + Окуляри та слухові апарати

Всі екскомбатанти, зараховані до системи, мають право на безоплатні діагностичні 
тести для визначення порушень зору та слуху.

Щодо отримання слухових апаратів чи окулярів, є визначений список критеріїв, 
які визначають право на їхнє отримання. Серед них: інвалідність, пов’язана зі 
службою, статус військовополоненого, погіршення зору чи слуху як наслідок 
іншого медичного стану, за яким екскомбатант вже отримує медичну допомогу 
(наприклад, цукровий діабет, розсіяний склероз, серцево-судинні захворюван-
ня, світлочутливість від прийому ліків, операція з видалення катаракти або інші 
операції, проведені на оці, вусі чи мозку, що призвели до погіршення зору або 
слуху, проживання вдома та потреба у постійному догляді, комбінована втрата 
зору та слуху138.

135	 Так	само.

136	 Office	of	Public	and	Intergovernmental	Affairs.	“VA	Publishes	Final	Regulation	to	Improve	Delivery	of	Prosthetic	and	Sensory	Aids	
Services.”,	5	Jan.	2021,	www.va.gov/opa/pressrel/pressrelease.cfm?id=5599 

137	 US	 Department	 of	 Veterans	 Affairs.	 “PROSTHETIC	 AND	 SENSORY	 AIDS	 SERVICES	 FOR	 WOMEN.”,	 Nov.	 2020,	 
www.prosthetics.va.gov/factsheet/PSAS-FactSheet-WomenVets.pdf 

138	 Congressional	Research	Service.	“Health	Care	for	Veterans:	Answers	to	Frequently	Asked	Questions.”	crsreports.congress.gov/,	CRS	
Report,	4	Mar.	2021,	https://sgp.fas.org/crs/misc/R42747.pdf 

http://www.va.gov/opa/pressrel/pressrelease.cfm?id=5599
http://www.prosthetics.va.gov/factsheet/PSAS-FactSheet-WomenVets.pdf
https://sgp.fas.org/crs/misc/R42747.pdf
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 + Тривалий догляд

VA покриває послуги догляду для екскомбатантів, включно з коротко- та довго-
терміновим доглядом і паліативною допомогою (за місцем проживання екскомба-
танта, у спеціальних центрах, у громадах). Щоб отримувати таку допомогу, екском-
батанти повинні відповідати певним критеріям, серед них: пов’язана зі службою 
інвалідність (70%), пов’язана зі службою інвалідність та безробіття, хвороби та 
стани, за яких потребується такий догляд.  

Які саме послуги з догляду можуть отримувати екскомбатанти? Серед них цілодо-
бовий догляд, фізична терапія, допомога у виконанні повсякденних завдань (таких 
як купання, приготування їжі, прийом ліків), знеболення тощо. 

Допомогу можна отримувати вдома, в різних установах, які належать VA, або ж 
у інших  установах, які належать державним чи громадським структурам/орга-
нізаціям (після перевірки та отримання дозволу VA). Це, наприклад, громадські 
центри проживання, розташовані в медичних містечках VA, публічні будинки для 
людей літнього віку та будинки для екскомбатантів літнього віку. Також допомога 
може надаватися вдома чи у приватних будинках, де доглядальниця допомагає 
невеликій групі людей [38]. Є перелік умов, за яких покривають ті чи інші послуги, 
а також місце їхнього надання. Наприклад, фінансово покривати тривалий догляд 
поза закладами VA екскомбатантам можуть, якщо в закладах VA неможливо 
отримати необхідний їм догляд, або за рекомендацією лікаря екскомбатанта139. 

Крім цього є також програми підтримки доглядальників, які надають допомогу. 
Це може бути навчальна, ресурсна, фінансова допомога, телемедична допомога або 
навіть оплата тимчасового догляду у разі потреби основного доглядальника піти у 
відпустку чи за інших обставин, що унеможливлюють догляд за екскомбатантом140.

 + Медичні послуги для екскомбатанток 

У кожному медичному центрі VA є відповідальна людина, яка керує програмою 
медичної допомоги та послуг саме для екскомбатанток. Ця людина відповідальна 
за координацію цього напрямку, консультування та підтримку, а також може бути 
вхідною точкою для екскомбатанток у систему141. 

Базові послуги, які можуть отримувати екскомбатантки, охоплюють набір послуг, 
що і загальний базовий пакет VA. Однак до нього додано діагностичні та лікувальні 
процедури, які необхідні для підтримки здоров’я жінок. Наприклад, на первинному 
рівні екскомбатантки можуть пройти обстеження на рак шийки матки (мазок) та 
молочної залози (мамограма), отримати консультацію про засоби контрацепції, 
вакцинуватися проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), отримати гормональну тера-
пію під час менопаузи. 

139	 	Там	само.

140	 	Там	само.

141	 	 US	Department	 of	 Veterans	 Affairs.	 “Women	 Veterans	Health	 Care.”	 VA.Gov,	 www.womenshealth.va.gov/WOMENSHEALTH/
womenshealthservices/healthcare_about.asp.	Accessed	11	Oct.	2021	

http://www.womenshealth.va.gov/WOMENSHEALTH/womenshealthservices/healthcare_about.asp
http://www.womenshealth.va.gov/WOMENSHEALTH/womenshealthservices/healthcare_about.asp
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На спеціалізованому рівні додано гінекологічні послуги та послуги для репродук-
тивного здоров’я (охоплюють охорону материнства, лікування безпліддя, гінеко-
логічні хірургічні процедури тощо).

У медичних закладах VA планово не приймають пологи (окрім екстрених випад-
ків), тому VA покриває ці послуги через контракти з приватними та публічними 
медичними закладами. VA може оплачувати допологовий догляд (тести, УЗД, 
генетичне консультування), пологи та післяпологовий догляд (як-от, підтримка 
грудного вигодовування), а також догляд за новонародженими протягом перших 
7 днів після народження. Також покривають підтримку та необхідні послуги у разі 
викидня або мертвонародження142. 

Послуги з підтримки ментального здоров’я для екскомбатанток передбачають 
надання допомоги у разі депресії, розладів настрою та тривожності; у разі насиль-
ства з боку інтимного партнера та у сім’ї; у разі сексуальної травми; консультування 
щодо виховання дітей та управління гнівом; управління стресом, який пов’язаний 
зі шлюбом143.

Екскомбатантки також мають змогу отримати консультування телефоном 24/7. 
Для цього у центрах є фахівець для консультування у таких випадках144.

 + Підтримка у разі проблем ментального здоров’я та психічних розладів

У системі VA надається широкий спектр послуг такого характеру у медичних цен-
трах VA та поза ними, через онлайн консультування, додатки та гарячі лінії. Доступ 
до них мають також екскомбатанти, які не належать до пріоритетних груп і не 
отримують медичну допомогу у межах медичної системи VA. Однак деякі послуги 
для таких екскомбатантів можуть бути недоступними145. 

Яку допомогу можуть надавати? Стаціонарну та амбулаторну допомогу екскомба-
тантам з небезпечними для життя психічними захворюваннями; регулярну амбу-
латорну допомогу, що передбачає також консультування телефоном; реабілітацію 
та окремі програми проживання для екскомбатантів, яким для кращого одужання, 
варто певний час мешкати у структурованому середовищі; первинну допомогу 
для ментальних та поведінкових проблем; невідкладну кризову допомогу — 24/7 
у медичних центрах VA та місцевих центрах поза системою VA та через цілодобові 
гарячі лінії146. 

142	 US	 Department	 of	 Veterans	 Affairs,	 Veterans	 Health	 Administration.	 “Maternity	 Care	 —	 Women	 Veterans	 Health	 Care.”,	 
www.womenshealth.va.gov/WOMENSHEALTH/OutreachMaterials/GeneralHealthandWellness/maternity.asp.	Accessed	11	Oct.	2021	

143	 “Gender-Specific	Health	Care	 Services	 for	Women	Veterans.”	 Veterans	Health	Administration,	Congressional	Research	 Service,	 11	
Mar.	 2021,	 crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11082#:~:text=Women%20veterans%20can%20access%20a,designated%20
women's%20health%20care%20provider

144	 US	Department	of	Veterans	Affairs,	“VA	Women’s	Health	Services.”	Veterans	Affairs,	25	Mar.	2021,	www.va.gov/health-care/health-
needs-conditions/womens-health-needs

145	 US	Department	 of	Veterans	Affairs,	 “VA	Mental	Health	 Services.”	Veterans	Affairs,	 12	 Feb.	 2021,	www.va.gov/health-care/health-
needs-conditions/mental-health/#:%7E:text=Depending%20on%20your%20needs%20and,our%20300%20community%20Vet%20
Centers.&text=Contact%20the%20National%20Call%20Center,day,%207%20days%20a%20week

146	 US	Department	of	Veterans	Affairs,	“Mental	Health.”,	www.mentalhealth.va.gov/about/index.asp.		Accessed	15	Oct.	2021

http://www.womenshealth.va.gov/WOMENSHEALTH/OutreachMaterials/GeneralHealthandWellness/maternity.asp
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11082#:~:text=Women%20veterans%20can%20access%20a,designated%20women's%20health%20care%20provider
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11082#:~:text=Women%20veterans%20can%20access%20a,designated%20women's%20health%20care%20provider
http://www.va.gov/health-care/health-needs-conditions/womens-health-needs
http://www.va.gov/health-care/health-needs-conditions/womens-health-needs
http://www.va.gov/health-care/health-needs-conditions/mental-health/#:%7E:text=Depending%20on%20your%20needs%20and,our%20300%20community%20Vet%20Centers.&text=Contact%20the%20National%20Call%20Center,day,%207%20days%20a%20week
http://www.va.gov/health-care/health-needs-conditions/mental-health/#:%7E:text=Depending%20on%20your%20needs%20and,our%20300%20community%20Vet%20Centers.&text=Contact%20the%20National%20Call%20Center,day,%207%20days%20a%20week
http://www.va.gov/health-care/health-needs-conditions/mental-health/#:%7E:text=Depending%20on%20your%20needs%20and,our%20300%20community%20Vet%20Centers.&text=Contact%20the%20National%20Call%20Center,day,%207%20days%20a%20week
http:// www.mentalhealth.va.gov/about/index.asp
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Екскомбатант може отримати необхідну допомогу різними способами одразу ж 
у день звернення, без попереднього запису на візит. Це може бути консультація 
онлайн чи телефоном безпосередньо з фахівцем, самозвернення у найближчий 
медичний центр VA або заклад, який не належить до VA, однак може надати необ-
хідну підтримку та допомогу.

 
Які послуги та ліки не покривають у системі

Аборти та консультування щодо цієї процедури, штучне запліднення (з 2017 року 
дозволене за умови, якщо безпліддя пов’язане зі службою), ліки чи медичні вироби 
не затверджені FDA (крім клінічних досліджень), операції зі зміни статі, косметичні 
процедури, пластичні операції (якщо немає медичної необхідності)147. 

 

Чи повинні екскомбатанти доплачувати за певні медичні послуги

Це залежить здебільшого від двох факторів: чи проблема зі здоров’ям, пов’язана зі 
службою, та в якій пріоритетній категорії перебуває екскомбатант. Якщо медична 
проблема пов’язана зі службою, найчастіше співоплату вносити не потрібно взагалі, і 
це стосується усіх категорій. Екскомбатанти з пріоритетної категорії 1 (ті, які отримали 
інвалідність оцінену у 50% як наслідок служби або нагороджені Почесною медаллю) 
також ніколи не повинні платити за медичні послуги, які не пов’язані зі службою. 
Для решти категорій є система співоплат за медичні послуги, які вони отримували для 
лікування не пов’язаних зі службою хвороб чи станів. 

Існує чотири типи послуг, за які з екскомбатантів може стягуватися доплата — це 
амбулаторні, стаціонарні, додаткові послуги та доплата за ліки. Розмір доплати також 
відрізняється за категоріями. Наприклад, для деяких категорій з 2 по 7 доплата за 
амбулаторний візит може складати 15 доларів США, за звернення чи допомогу на спе-
ціалізованому рівні — 50 доларів США. Натомість екскомбатанти з категорії 8 можуть 
отримати повний рахунок за послуги на спеціалізованому рівні.

Крім системи доплат за окремі послуги, є умова, що екскомбатант за один день 
може отримати лише один рахунок, якщо він чи вона користувалися послугами у 
системі VA. Наприклад, між первинною та спеціалізованою отриманою в один день, 
екскомбатанту чи його страховій надсилають рахунок за послугу на спеціалізова-
ному рівні148. 

147	 US	Department	of	Veterans	Affairs,	Veterans	Health	Administration.	“Medical	Benefits	Package.”	VA.Gov,	Apr.	2018,	www.va.gov/
healthbenefits/resources/publications/hbco/hbco_medical_benefits_package.asp

148	 Congressional	Research	Service.	“Health	Care	for	Veterans:	Answers	to	Frequently	Asked	Questions.”	crsreports.congress.gov/,	CRS	
Report,	4	Mar.	2021,	https://sgp.fas.org/crs/misc/R42747.pdf

http://www.va.gov/healthbenefits/resources/publications/hbco/hbco_medical_benefits_package.asp
http://www.va.gov/healthbenefits/resources/publications/hbco/hbco_medical_benefits_package.asp
https://crsreports.congress.gov/, CRS Report, 4 Mar. 2021, https://sgp.fas.org/crs/misc/R42747.pdf
https://crsreports.congress.gov/, CRS Report, 4 Mar. 2021, https://sgp.fas.org/crs/misc/R42747.pdf
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Як фінансується система

Фінансування, яке отримує VA, поділяється на обов’язкове (витрати закріплені чинним 
законодавством) та дискреційне (щороку затверджується урядом)149. 

Обов’язкове фінансування передбачене на надання компенсацій по інвалідності, 
компенсацій на випадок втрати годувальника, пенсії, професійну реабілітацію та пра-
цевлаштування (окремі програми), освіту, страхування життя, житло, надбавки на одяг 
чи поховання тощо. 

Дискреційне фінансування передбачене на медичну допомогу, медичні дослідження, 
інформаційні технології, деякі операційні витрати та грантові програми (будівництво 
чи поховання). Також частину бюджету VA становлять кошти з Фонду збору медичної 
допомоги (Medical Care Collections Fund — MCCF). Сюди входять доплати, зібрані від 
екскомбатантів, зобов’язаних здійснювати такі платежі за медичні чи ліки150. 

Саме з дискреційного фінансування передбачено витрати на медичну допомогу. На 2022 
рік загальна сума для витрат VA становить 269,9 млрд доларів США. З них 157,2 млрд 
обов’язкове фінансування, 113,1 млрд — дискреційне, а також 4,1 млрд з MCCF. З дис-
креційних витрат переважна частина відведена на медичні послуги, а саме 86,9%151. 

Таблиця 5.2 Динаміка бюджету VA з 2018 року152 

Джерело VA Budget in Brief, 2021

149	 Viranga	Panangala,	Sidath.	“Department	of	Veterans	Affairs	FY2018	Appropriations.”	Congressional	Research	Service,	9	Mar.	2018,	 
sgp.fas.org/crs/misc/R45047.pdf

150	 “Veterans’	 Medical	 Care	 Appropriations	 and	 Funding	 Process.”	 CRS	 Reports,	 27	 Dec.	 2004,	 www.everycrsreport.com/reports/
RL32548.html 

151	 US	Department	of	Veterans	Affairs,	“Budget	 in	Brief	—	FY	2022	BUDGET	SUBMISSION.”,	May	2021,	www.va.gov/budget/docs/
summary/fy2022VAbudgetInBrief.pdf

152	 Там	само.
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5.3. Канада

 
Як працює система ОЗ в країні та як фінансується 

Система охорони здоров’я — Canadian Medicare — це система універсального покриття 
медичними послугами, доступна для всіх резидентів країни. Система є децентралізова-
ною: кожна з 10 провінцій і трьох канадських тери торій має своє міністерство охорони 
здоров’я та органи управління — регіональні установи з охорони здоров’я, а також 
агенції з оцінки технологій. Також у всіх є свій план страхування, який може враховува-
ти певні особливості території. Система охорони здоров’я коштує платникам податків 
приблизно 9,5% ВВП. 70% витрат на здоров’я покривається з податків: федеральних, 
провінційних і територіальних. Місцеві органи управління охороною здоров’я щороку 
отримують транш із загальної казни, який покриває приблизно чверть їхніх видатків, 
гроші отримують в розрахунку на душу населення. На федеральному рівні також є де-
партамент Health Canada, який відповідає за дотримання стандартів охорони здоров’я 
на загальнонаціональному рівні. 

Більшість витрат на охорону здоров’я — це оплата самих послуг в рамках визначених 
в кожній провінції планів чи співоплата на ліки. Решту коштів в охороні здоров’я спла-
чують безпосередньо канадці, здебільшого через добровільне медичне страхування, 
яке зокрема можуть сплачувати роботодавці153.

 
Хто вважається екскомбатантом

В Канаді екскомбатантами вважаються не лише учасники бойових дій чи операцій. 
Будь-який колишній військовослужбовець збройних сил Канади, який чи яка  успішно 
пройшли базову підготовку та були звільнені з пошаною, мають право на отримання 
статусу екскомбатанта. VAC просуває таку дефініцію, адже велика частина колишніх 
членів CAF не вважають себе екскомбатантами154.

 

Хто опікується справами екскомбатантів в країні

Управління у справах ветеранів Канади (Veterans Affairs Canada — далі VAC) — департа-
мент уряду Канади, який відповідає за надання пенсій, пільг та послуг для екскомба-
тантів, звільнених та чинних членів Канадських збройних сил (Canadian Armed Forces — 
CAF) та Канадської королівської кінної поліції  (Royal Canadian Mounted Police — RCMP), 
а також  їхніх родин. 

153	 Marchildon	G.P.,	Allin	S.,	Merkur	S.	Canada:	Health	system	review.	Health	Systems	in	Transition,	2020,	apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/336311/HiT-22-3-2020-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

154	 Veterans	Affairs	Canada.	“Mandate,	Mission,	Vision,	Values	and	Ethics.”,	12	Feb.	2019,	www.veterans.gc.ca/eng/about-vac/what-we-do/
mandate#definition

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336311/HiT-22-3-2020-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336311/HiT-22-3-2020-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Наразі послугами та пільгами VAC користуються екскомбатанти Другої світової війни 
та Корейської війни (зі 100 тисяч, які живуть у Канаді, близько 40%); чинні члени та екс-
комбатанти CAF (зі 600 тисяч близько 82 тисяч); чинні та колишні члени RCMP (близько 
10 тисяч)155. З понад 630 тисяч екскомбатантів, які живуть у Канаді, VAC надає пільги 
та оплачує медичні послуги для понад 130 тисяч (21% від загальної кількості). Члени 
родин екскомбатантів не можуть отримувати послуги від VAC. 156

Річний бюджет VAC складає близько 5 млрд доларів, близько 6% з них — це операційні 
витрати. Інша частина — фінансування програм, пільг, в тому числі медичних послуг 
для екскомбатантів 157. 

Крім департаменту також є Рада з розгляду апеляцій ветеранів, що відповідає за 
розгляд скарг та апеляцій екскомбатантів та членів RCMP, які отримали травми чи 
інвалідність щодо пенсій та виплат. Рада підпорядковується парламенту через мі-
ністра у справах ветеранів, однак є незалежним органом. Окремо функціонує Офіс 
омбудсмена з питань ветеранів, який підпорядковується парламенту через міністра 
у справах ветеранів158. 

Як побудована система надання медичної  
допомоги екскомбатантам

До початку 1960-х років у Канаді існувала окрема система медичних закладів для екс-
комбатантів (21 заклад). У 1963 році від такої системи вирішили відмовитися. Чому? 
По-перше, зі впровадженням універсального покриття медичними послугами в Канаді 
(Canadian Medicare), екскомбатанти почали отримувати кращий доступ до якісних 
медпослуг у своїх громадах. 

По-друге, мережа закладів для екскомбатантів перестала відповідати їхнім потребам. 
Зростав вік екскомбатантів, а отже і потреба у тривалій допомозі та реабілітації, за-
мість невідкладної медичної допомоги та лікування пов’язаних зі збройним конфліктом 
травм, яку здебільшого надавали у екскомбатантській мережі.

Зміна вікової структури та потреба також впливала на якість медичної допомоги та 
кваліфікацію залучених медичних працівників через зменшення попиту на послуги у 
екскомбатантських закладах. Цю проблему спробували розв’язати додавши до ка-
тегорій, які можуть отримувати допомогу у медзакладах для екскомбатантів, членів 
RCMP у середині 1950-х років. Однак це фактично не вплинуло на збільшення попиту.  
Тому з 1966 по 1983 рік переважну більшість закладів для екскомбатантів, які були 
підпорядковані VAC, передали до провінцій. Протягом цього часу відбувалося активне 
впровадження програм для екскомбатантів (в тому числі медичних), які мали в основ-
ному доповнювальну роль до універсального покриття послугами. 

155	 “Veterans	Affairs	Canada	Strategic	Plan	—	2015–2020.”	Veterans	Affairs	Canada,	www.veterans.gc.ca/public/pages/about-us/reports/
pdfs/strategic-plan-2015-2020.pdf

156	 Veterans	Affairs	Canada.	“Facts	and	Figures	—	Demographics.”,	13	Oct.	2021,	www.veterans.gc.ca/eng/about-vac/news-media/facts-
figures/1-0

157	 Дані,	надані	Veterans	Affairs	Canada,	під	час	інтерв’ю	з	експертами	департаменту,	листопад,	2021

158	 Veterans	Affairs	Canada.	“Organization	—	Who	We	Are.”,	8	Oct.	2020,	www.veterans.gc.ca/eng/about-vac/who-we-are/organization

http://www.veterans.gc.ca/public/pages/about-us/reports/pdfs/strategic-plan-2015-2020.pdf
http://www.veterans.gc.ca/public/pages/about-us/reports/pdfs/strategic-plan-2015-2020.pdf
http://www.veterans.gc.ca/eng/about-vac/news-media/facts-figures/1-0
http://www.veterans.gc.ca/eng/about-vac/news-media/facts-figures/1-0
http://www.veterans.gc.ca/eng/about-vac/who-we-are/organization
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Наразі екскомбатанти отримують більшу частину медичної допомоги через плани 
універсального медичного страхування, які діють у їхній провінції чи на території. Спе-
цифічні послуги необхідні екскомбатантам (пов’язані зі службою травми та медичні 
проблеми) доповнює та покриває VAC через додаткові програми. Такий принцип 
забезпечує фактично однаковий та чесний доступ до послуг для екскомбатантів, 
незалежно від місця їхнього проживання. Хоча нерівність може все ж існувати через 
різницю планів страхування на рівні провінцій та територій159.

VAC працює за моделлю — “buy not make model”. Фактично VAC формує критерії входу 
для екскомбатантів у систему, визначає послуги та пільги, які може оплачувати та 
умови оплати, а самі послуги закуповує у медичних закладів через третього грав-
ця — компанію Medavie Blue Cross. У Канаді немає системи співоплат чи доплат для 
екскомбатантів. Якщо екскомбатант має пов’язану зі службою травму чи медичну 
проблему та зареєстрований у системі VAC — послуги надаються безоплатно, тобто 
їх оплачує VAC.

Medavie Blue Cross законтрактована VAC неприбуткова страхова компанія, яка опла-
чує медичні послуги, які надають в межах спеціальних програм для екскомбатантів. 
Крім оплати послуг, вона допомагає екскомбатантам отримати необхідну інформацію 
про пільги та пакети послуг, які вони можуть отримати в межах програм. Компанія 
за такою ж системою працює з поліцією та військовими. Тариф за ту чи іншу послугу 
залежить від провінції: оплата за однакову послугу може відрізнятися на сході та на 
заході країни у кілька десятків доларів. Шляхом перемовин з провінціями, VAC вста-
новлює та за потреби переглядає тарифи на оплату послуг, тобто фіксованої загаль-
нонаціональної ціни немає. 

Екскомбатанти, які мають доступ до програм VAC, можуть отримувати медичні послуги 
безоплатно у затверджених міністерством провайдерів, за які VAC напряму платить 
Medavie Blue Cross, своєю чергою компанія оплачує рахунки медичних закладів за 
надані послуги екскомбатантам. Якщо допомога надається у незатверджених закла-
дах, екскомбатанти мають оплатити послуги самостійно, а опісля можуть подаватися 
на процедуру реімбурсації коштів за отримані послуги. Ця процедура можлива через 
Medavie Blue Cross160.

VAC також фінансує національну мережу 11 центрів психологічної допомоги та підтрим-
ки по всій країні (+ 9 локацій поза межами центрів) — Operational Stress Injury Clinics 
(OSI Clinics), які почали впроваджувати разом з відповідальними органами за охорону 
здоров’я у провінціях з 2001 року. Ці заклади працюють виключно з екскомбатантами, 
чинними членами CAF та RMCP, та членами їхніх сімей. Управління цими закладами — 
відповідальність місцевих органів охорони здоров’я, а не VAC161. 

159	 	“Veterans’	Health	Care:	Implications	of	Other	Countries’	Reforms	for	the	United	States.”	Discover	U.S.	Government	Information,	27	
Sept.	1994,	www.govinfo.gov/content/pkg/GAOREPORTS-HEHS-94-210BR/html/GAOREPORTS-HEHS-94-210BR.htm

160	 	Veterans	Affairs	Canada.	“Manage	Your	CAF	Healthcare	Benefits.”,	23	July	2020,	www.veterans.gc.ca/eng/financial-support/medical-
costs/manage-healthcare-benefits

161	 	Дані,	надані	Veterans	Affairs	Canada,	під	час	інтерв’ю	з	експертами	департаменту,	листопад,	2021

http://www.govinfo.gov/content/pkg/GAOREPORTS-HEHS-94-210BR/html/GAOREPORTS-HEHS-94-210BR.htm
http://www.veterans.gc.ca/eng/financial-support/medical-costs/manage-healthcare-benefits
http://www.veterans.gc.ca/eng/financial-support/medical-costs/manage-healthcare-benefits
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У підпорядкуванні (та за фінансування) VAC відкрито два центри досліджень. У 2019 
році — центр досліджень ПТСР та ментальних проблем The Centre of Excellence in PTSD 
and related Mental health [55]. У 2020 — центр досліджень хронічного болю The Centre 
of Excellence in Chronic Pain Research162. Їхня основна мета — дослідження та вдоско-
налення допомоги для екскомбатантів, поширення найбільш передових практик у цих 
галузях по всій країні.

 
Як відбувається перехід із військової до цивільної системи

Якщо екскомбатант (у момент звільнення) не має пов’язаних зі службою травм, ме-
дичних проблем чи інвалідності, медичне обслуговування переходить до загальної 
системи. У такому випадку екскомбатантам рекомендують зауважувати свій статус 
під час планування візиту до лікаря. 

Якщо екскомбатант має пов’язану зі службою проблему, то має право на медичне 
обслуговування, які оплачує VAC та пільги. Для цього треба подати заявку онлайн на 
розгляд та підтвердження медичної проблеми до VAC (відбувається розгляд та оцінка 
медичних записів екскомбатанта). Якщо стан здоров’я підтверджено, екскомбатант 
потрапляє в систему, отримує спеціальну картку та може користатися послугами про-
грам, на які його/ її було кваліфіковано. 

Подавати заявку екскомбатант може у будь-який момент після звільнення зі служби. 
Якщо причиною появи проблеми буде визнано службу, тоді екскомбатант може також 
отримати доступ до пільг та послуг, які оплачує VAC.

Щоб процес переходу до цивільного життя був легшим для екскомбатантів та їхніх близь-
ких, в останні роки було створено Canadian Armed Forces Transition Group. Вона допома-
гає екскомбатантам до завершення служби або у будь-який момент після звільнення, 
отримати необхідну допомогу, яка їм може знадобитися під час переходу. Є 32 центри по 
всій країні, де надають таку допомогу; діяльність програми та центрів фінансує VAC163.  
Крім цього є програма — Transition Interview (консультування перед переходом до ци-
вільного життя). Вона передбачає зустріч зі співробітником VAC, щоб обговорити та 
визначити потреби, які можуть виникнути перед звільненням зі служби. 

 
Які послуги покриває система/які є програми

Є окремі програми, які покривають медичні послуги, догляд, прилади чи аксесуари для 
екскомбатантів, додаткові сервіси та багато іншого.

162	 “Chronic	Pain	Centre	of	Excellence	for	Canadian	Veterans.”,	2021,	www.veteranschronicpain.ca.	Accessed	19	Nov.	2021

163	 “CAF	 Transition	 Group.”,	 www.cafconnection.ca/Toronto/Adults/For-Transitioning-Veterans-and-their-Families/VFP-Transition-
News/CAF-Transition-Group.aspx.	Accessed	19	Nov.	2021

http://www.cafconnection.ca/Toronto/Adults/For-Transitioning-Veterans-and-their-Families/VFP-Transition-News/CAF-Transition-Group.aspx
http://www.cafconnection.ca/Toronto/Adults/For-Transitioning-Veterans-and-their-Families/VFP-Transition-News/CAF-Transition-Group.aspx
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Серед них164:

• Disability Benefits (виплата через отриману інвалідність) — передбачає щомісячну 
виплату грошей екскомбатантами, членам збройних сил чи кінної поліції, які мають 
пов’язану зі службою інвалідність. Виплату забезпечують до кінця життя. 

• Veterans Independence Program (VIP) — програма підтримки незалежності, грошо-
ві виплати чи підтримка для забезпечення незалежного та повноцінного життя 
екскомбатантів вдома. 

• Rehabilitation services (програма реабілітації) — передбачена для покриття лікуван-
ня, реабілітації та різних видів терапії для екскомбатантів, які мають пов’язану зі 
службою травму. 

• Treatment Benefits (програма забезпечення медичних послуг) — передбачена 
для покриття медичних послуг та послуг для підтримки здоров’я. Ця програма 
Treatment Benefits має 14 напрямів, за якими екскомбатанти можуть отримувати 
послуги, догляд, необхідне обладнання та ліки. Ці напрямки мають назву Programs 
of choice. Що і в якому обсязі покривається за цими програмами165: 

 + Загальні програми з отримання послуг різного спектру 

В межах програм покривають екстрене транспортування; деякі послуги під час 
отримання екстреної медичної допомоги, під час лікування хронічних хвороб та 
реабілітації (хоча їх оплата є відповідальністю провінцій, VAC покриває за умови, 
якщо екскомбатант має інвалідність, і отримує послуги для підтримки лікування 
саме цієї проблеми); також покривають візити до вузькоспеціалізованого лікаря; 
є програма покриття догляду медичної сестри; програма покриття додаткових 
послуг — наприклад, масажу, акупунктури, фізичної терапії та інших.

 + Стоматологічна допомога

Є послуги, які покривають у межах базового пакета, є також частина послуг, які 
потребують попередньої авторизації від VAC. Базовий пакет покриває лікування 
на суму до 1500 доларів на рік і може охоплювати такі процедури як базові об-
стеження, полірування зубів, чищення каменю, пломбування, зміна протезів один 
раз на 7 років. Попередньої авторизації VAC потребує лікування, яке перевищує 
1 500 доларів, встановлення коронок, непланова заміна зубних протезів. Взагалі 
не покривають хірургічні операції на яснах та імпланти. 

 + Отримання обладнання, пристроїв, аксесуарів та ліків

Програма забезпечення обладнання, пристроїв та аксесуарів для повсякденного 
життя (крісла колісні, тростини), включно з ремонтуванням та технічною підтрим-

164	 Veterans	Affairs	Canada.	“Manage	Your	CAF	Healthcare	Benefits.”,	23	July	2020,	www.veterans.gc.ca/eng/financial-support/medical-
costs/manage-healthcare-benefits

165	 “Treatment	Benefits	–	Programs	of	Choice	–	Veterans	Affairs	Canada.”,	www.veterans.gc.ca/eng/health-support/physical-health-and-
wellness/medical-costs/coverage-services-prescriptions-devices/programs-of-choice.	Accessed	19	Nov.	2021
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кою, а також безпекове обладнання для дому (наприклад, поручні у ванній кімнаті). 
Схожою є ще одна програма, яка забезпечує екскомбатантам покриття пристроїв 
чи адаптації/модифікації будинку для зручнішого пересування. Це, наприклад, 
пандуси для крісел колісних, спеціальне розширення дверей тощо. 

Програма забезпечення обладнання та аксесуарів для екскомбатантів із пору-
шеннями слуху (слухових апаратів, мікрофони, підсилювачі звуку для телефона, 
доповнювальні аксесуари). У разі потреби отримати прилади/аксесуари, які не 
покриває VAC, лікар екскомбатанта може надіслати запит на його отримання, 
надіславши медичне обґрунтування цієї потреби. 

Програма забезпечення медичного та хірургічного обладнання та витратних ма-
теріалів, які використовуються у разі операції чи певної хвороби, та не потрібні за 
її відсутності. Це, наприклад, хірургічні пов’язки чи бандажі, пристрої для сечового 
міхура чи кишківника та інші. 

Програма забезпечення приладами для дихання — наприклад, киснем, кисневими 
концентраторами, масками CPAP та іншим.

Програма забезпечення ліками за рецептом. За нею можна отримувати «стан-
дартний» перелік ліків, які можна отримати з рецептом та медичною карткою 
екскомбатанта, без погодження VAC. Для отримання специфічних чи дорогих ліків 
потрібне походження VAC. Для цього екскомбатантам потрібно надати медичну 
інформацію, яка підтверджує потребу саме у цих ліках.

Програма забезпечення протезами, ортезами та іншими супутніми аксесуарами, 
включно з ремонтом та технічним обслуговуванням. 

Програма забезпечення офтальмологічного огляду, а також лінзами, окулярами, біли-
ми тростинами та іншими засобами для екскомбатантів, які мають порушення зору. 

 + Послуги реабілітації

Право на реабілітаційні послуги мають екскомбатанти, які служили у Збройних 
силах Канади та отримали тимчасову чи постійну травму/інвалідність, пов’язану 
зі службою. Програма покриває медичну реабілітацію для відновлення фізичних 
навичок, психосоціальну реабілітацію внаслідок ментального стану професійну 
реабілітацію, що передбачає навчання нових навичок для початку нової кар’єри. 
Разом з цими сервісами також доступні додаткові програми. Наприклад, Income 
Replacement Benefit — це програма оплати 90% від місячного доходу на час реабі-
літації до повернення на роботу166.

 + Тривалий догляд

Отримувати послуги тривалого догляду можуть екскомбатанти, які мають інвалід-
ність, пов’язану зі службою, мають стан здоров’я, який потребує такого догляду, 

166	 “Rehabilitation	 Services	 –	 Veterans	 Affairs	 Canada.”,	 7	 Feb.	 2019,	 www.veterans.gc.ca/eng/health-support/physical-health-and-
wellness/rehabilitation-services
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а також кваліфікуються як ті, що мають низький дохід. VAC надає фінансову під-
тримку у разі надання такої допомоги у публічних закладах провінції чи території, 
а також за контрактом (така опція доступна лише для екскомбатантів Другої 
світової війни та Корейської війни). Щоб отримати догляд у таких закладах, екс-
комбатанти чи їхні близькі можуть звернутися до агентства, відповідального за 
довготривалий догляд у їхній провінції або території167. Станом на березень 2021 
року послуги тривалого догляду отримують 3 100 екскомбатантів у понад 1 000 
будинках по всій країні168. 

Провайдерами медичних послуг для екскомбатантів є публічні та, за потреби, 
приватні медичні заклади. Останні долучають у випадку, коли, наприклад, послугу 
треба надати швидше і зменшити час очікування.

Щоб допомога була більш специфічною та відповідала потребам екскомбатантів, 
VAC співпрацюють з професійними медичними організаціями, як-от Royal College 
of Physicians and Surgeons of Canada, для розробки ґайдів та рекомендацій для 
медиків. Вони є у вільному доступі, тому за потреби медики, пацієнтом яких стає 
екскомбатант, мають доступ до інформації про специфіку роботи з екскомбатан-
тами, яка постійно оновлюється. В навчальних медичних закладах немає спеці-
альних програм про здоров’я та медичні проблеми екскомбатантів. 

 + Ментальне здоров’я

Отримувати такі послуги екскомбатанти можуть у загальній системі у своїх про-
вінціях. Національна мережа нараховує близько 12 тисяч зареєстрованих фахівців 
у сфері ментального здоров’я. 

Крім цього, VAC фінансує діяльність національної мережі для підтримки менталь-
ного здоров’я екскомбатантів, їхніх близьких, а також чинних членів CAF RMCP. 
Вона налічує 11 центрів психологічної допомоги та підтримки по всій країні, а також 
9 локацій поза межами центрів, розташованих у закладах-сателітах. Центри нада-
ють послуги з діагностики та лікування ментальних проблем та розладів, надають 
рекомендації у разі потреби надати екскомбатантам доступ до інших програм, 
які фінансує VAC (як реабілітація), надають підтримку членам сімей та близьким 
екскомбатантів. З 2002 року послуги у центрах отримали близько 30 500 людей 
(станом на березень 2021)169. 

Екскомбатантам також доступна низка послуг з кризового консультування (онлайн 
та офлайн), гаряча лінія, служба підтримки VAC, спеціальна версія програми «Пер-
ша допомога для психічного здоров’я» для екскомбатантів, спеціальні додатки на 
багато іншого. 

Для того, щоб отримувати будь-які послуги для ментального здоров’я, екскомба-
тантам не потрібно бути у системі VAC, не існує також критеріїв відповідності тим 

167	 “Long-Term	Care	–	Veterans	Affairs	Canada.”,	8	Feb.	2019,	www.veterans.gc.ca/eng/housing-and-home-life/long-term-care

168	 Дані,	надані	Veterans	Affairs	Canada,	під	час	інтерв’ю	з	експертами	департаменту,	листопад,	2021

169	 Дані,	надані	Veterans	Affairs	Canada,	під	час	інтерв’ю	з	експертами	департаменту,	листопад,	2021

http://www.veterans.gc.ca/eng/housing-and-home-life/long-term-care


102

Аналіз поточного стану медичних послуг, що надаються екскомбатантам та екскомбатанткам АТО/ООС в Україні

чи іншим послугах такого характеру. Доступ до них вільний та безоплатний для 
екскомбатантів та їхніх близьких. 

 

Критерії входу у систему

Щоб отримувати пільги на додаткове лікування, екскомбатант повинен відповідати 
певним вимогам. Передусім доступ до цих послуг отримують екскомбатанти, які вже 
пройшли кваліфікацію та отримують підтримку за іншими програмами міністерства — 
пільги за отриману інвалідність, фінансову допомогу для тривалого догляду чи за 
програмою підтримки незалежності екскомбатантів. Якщо екскомбатант відповідає 
вимогам, він чи вона автоматично отримують медичну картку VAC і не потребують 
заповнення додаткових заявок чи надання документів170. 

Ця медична картка забезпечує покриття таких послуг, як медичне обслуговування 
вдома або послуги в медичних закладах, послуги медичних сестер, прийоми до спе-
ціалістів (наприклад, фізіотерапевтів, аудіологів та медичних працівників), медичне 
обладнання, протезування та рецепти. Обсяг покриття для екскомбатанта залежить 
від кваліфікації та його чи її потреб. VAC під час заявки екскомбатанта розглядає цю 
потребу та визначає обсяг послуг, які може отримувати екскомбатант у системі. 

Так виглядає картка, яка надає доступ до послуг цієї програми171: 

 

170	 “Coverage	for	Services,	Prescriptions	and	Devices	–	Veterans	Affairs	Canada.”,	10	Feb.	2019,	www.veterans.gc.ca/eng/rcmp/medical-
costs/coverage-services-prescriptions-devices

171	 “Coverage	for	Services,	Prescriptions	and	Devices	–	Veterans	Affairs	Canada.”,	10	Feb.	2019,	www.veterans.gc.ca/eng/rcmp/medical-
costs/coverage-services-prescriptions-devices
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5.4. Хорватія

 
Як працює система ОЗ в країні та як фінансується 

У Хорватії працює соціальне медичне страхування. Кошти на фінансування системи 
надходять із двох джерел: внесків на обов’язкове медичне страхування та внесків на 
загальне оподаткування. Бюджет системи охорони здоров’я Хорватії розділяється 
між округами (жупанами), враховуючи такі показники, як смертність, демографія та 
захворюваність172. 

З 1991 року в країні почалася реформа охорони здоров’я, яка докорінно змінила си-
стему. Власність закладів охорони здоров’я розділено між державою, округами (жу-
пани), містами. Надавачі спеціалізованої медичної допомоги та національні інститути 
охорони здоров’я залишились у державній власності. Надавачі вторинної медичної 
допомоги, інститути громадського здоров’я перейшли у власність округів (жупанів). 
Також первинна ланка медичної допомоги у переважній більшості стала приватною. 

На ринку медичного страхування Хорватії працює державний та приватні страховики. 
Найбільший страховик країни — державний Croatian health insurance fund (Hrvatski zavod 
za zdravstveno osiguranje — HZZO). Надавачі медичних послуг укладають контракт зі 
страховиком для отримання оплат за надані послуги, страховик співоплачує значну 
частину послуг, решту — громадяни здебільшого покривають через добровільне ме-
дичне страхування — у Хорватії його мають близько 64% населення173.

У Хорватії також передбачені звільнення від співоплати за медичні послуги для пев-
них груп населення. Це діти до 18 років, люди з тяжкою інвалідністю, екскомбатанти, 
які отримали інвалідність, та сім’ї загиблих під час військової служби. Також співо-
плати є для певного виду послуг. Серед них лікування онкологічних хвороб, деяких 
інфекційних хвороб, лікування безпліддя, допологовий догляд та супровід, а також 
лікування хронічних ментальних хвороб. Максимальний поріг співоплати на одну 
послугу встановлено у розмірі 2000 хорватських кун (HRK). Для домогосподарств із 
низьким рівнем доходу, регулярних донорів крові, людей з інвалідністю та студентів 
(від 18 років) також існує додаткове державне медичне страхування, яке покриває 
частину співоплат174.

172	 Voncina	L,	Jemiai	N,	Merkur	S,	Golna	C,	Maeda	A,	Chao	S,	Dzakula	A.	Croatia:	Health	system	review.	Health	Systems	in	Transition,	
2006;	8(7):	1–108.	www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/96445/E90328.pdf

173	 Džakula	A,	Sagan	A,	Pavić	N,	Lončarek	K	and	Sekelj-Kauzlarić	K.	Croatia:	Health	system	review.	Health	Systems	in	Transition,	2014;	
16(3):	1–162.	apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/128604/HiT-16-3-2014-eng.pdf?sequence=5&isAllowed=y	Accessed	28	Nov.	
2021

174	 “Gaps	 in	 Coverage	 and	 Access	 in	 the	 European	 Union.”	 ScienceDirect,	 1	 Mar.	 2021	 www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0168851020303225#bib0155	Accessed	13	Dec.	2021
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Хто опікується справами екскомбатантів  
та екскомбатанток у країні

Справами екскомбатантів та екскомбатанток в Республіці Хорватія опікується Мі-
ністерство у справах ветеранів (Ministarstvo hrvatskih branitelja), яке було створене у 
1997 році. У міністерстві є чотири директорати, які працюють за різними напрями. Це 
Директорат у справах сім’ї, Директорат у справах ветеранів війни, Директорат солі-
дарності поколінь, Директорат пошуку ув’язнених та зниклих безвісти під час війни за 
незалежність175. 

За даними Міністерства у справах ветеранів, у війні за незалежність брали участь 
502 678 екскомбатантів та екскомбатанток, понад 30 тисяч отримали різного ступеня 
поранення, понад 20% отримали інвалідність, яка пов’язана з участю у бойових діях. 
Під час збройного конфлікту з 1990 по 1996 роки загинуло трохи більше ніж 7,5 тисяч 
людей, у період із початку 1991 по 2016 рік майже 2 900 екскомбатантів вчинили са-
могубство176. 

Найбільш поширеними причинами госпіталізації хорватських екскомбатантів та членів 
їхніх сімей до стаціонарних відділень лікарень є психічні розлади (76,6%), захворювання 
м’язово-скелетної системи та сполучної тканини (6,9%), а також травми, отруєння та 
інші наслідки зовнішніх причин (4%). Куріння та зловживання алкоголем значно часті-
ше зустрічаються серед екскомбатантів, ніж серед цивільного населення177. 

Результати дослідження 2006-2012 років показали, що провідними причинами смерті 
хорватських екскомбатантів є новоутворення (передусім рак легенів і бронхів), захво-
рювання серцево-судинної системи та травного тракту. Далі — самогубства, аварії, 
травми та інші причини. При цьому екскомбатанти втричі частіше здійснюють само-
губства у віці 40-60 років (у порівнянні з населенням загальної популяції у тому ж віці). 
Також у порівнянні з цивільним населенням, екскомбатанти вдвічі частіше помирають 
від зовнішніх причин. Ці дані охоплюють популяцію міста Загреб178.

Як побудована система надання медичної допомоги  
екскомбатантам та екскомбатанткам

Екскомбатанти та екскомбатантки отримують медичну допомогу відповідно до ме-
дичного страхування  у загальній системі, а велика частина з них (а також члени їхніх 
сімей) звільнені від сплати обов’язкових внесків на медичне страхування. Міністерство 
у справах ветеранів додатково здійснює співоплату за послуги або ліки, які виходять 

175	 Ministarstvo	hrvatskih	branitelja,	branitelji.gov.hr/	Accessed	14	Nov.	2021

176	 “Response	of	 the	Croatian	Authorities	 to	 the	Report	of	 the	Commissioner	 for	Human	Rights	of	 the	Council	of	Europe,	Following	
His	Visit	to	Croatia	from	25	to	29	April	2016.”,	Apr.	2016,	rm.coe.int/ref/CommDH/GovRep(2016)22#:~:text=According%20to%20
the%20data%20of,the%20recognized%20status%20of%20the	Accessed	12	Nov.	2021;

177	 “National	Healthcare	Strategy	2012–2020.”,	Ministry	of	Health	of	the	Republic	of	Croatia,	Sept.	2012,	zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/
dokumenti/Programi,%20projekti%20i%20strategije/National%20Health%20Care%20Strategy%202012-2020.pdf

178	 Nadstandard	 skrbi	 za	 branitelje	 Grada	 Zagreba	 [e-dokument]	 /	 Grad	 Zagreb,	 Gradski	 ured	 za	 branitelje.	 –	 Zagreb	 :	 Grad	 Zagreb,	
2016.	 ISBN	 978-953-7479-55-8	 Accessed	 13	 Dec.	 2021	 www.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/branitelji/PUBLIKACIJA%20
Nadstandard%20skrbi%20za%20hrvatske%20branitelje%20grada%20Zagreba.pdf	Accessed	13	Dec.	2021

https://branitelji.gov.hr/
https://rm.coe.int/ref/CommDH/GovRep(2016)22#:~:text=According%20to%20the%20data%20of,the%20recognized%20status%20of%20the
https://rm.coe.int/ref/CommDH/GovRep(2016)22#:~:text=According%20to%20the%20data%20of,the%20recognized%20status%20of%20the
https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Programi,%20projekti%20i%20strategije/National%20Health%20Care%20Strategy%202012-2020.pdf
https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Programi,%20projekti%20i%20strategije/National%20Health%20Care%20Strategy%202012-2020.pdf
https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/branitelji/PUBLIKACIJA%20Nadstandard%20skrbi%20za%20hrvatske%20branitelje%20grada%20Zagreba.pdf
https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/branitelji/PUBLIKACIJA%20Nadstandard%20skrbi%20za%20hrvatske%20branitelje%20grada%20Zagreba.pdf
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за межі загальної системи, якщо медична проблема (хвороба, травма, загострення 
хвороби) безпосередньо пов’язана з наслідками участі у Війні за незалежність179. 

Серед таких послуг медична реабілітація, ортопедичні та інші допоміжні засоби, ком-
пенсація / доплата різниці в ціні лікування, а також ліків, надання медичних послуг за 
кордоном та інші180.

Щоб отримати послуги реабілітації, екскомбатанти повинні зібрати необхідний перелік 
документів та пройти комісію Мінветеранів із затвердження права на реабілітацію. 
Послуги з реабілітації надаються у закладах, з якими міністерство укладає угоду на 
надання цього виду послуг. Більшість екскомбатантів мають право на двотижневе 
проходження реабілітації, однак за наявності обґрунтування необхідності збільшити 
тривалість від лікаря та затвердження комісією, екскомбатанти можуть подовжити 
тривалість реабілітаційного лікування. Медична реабілітація — передбачає винятково 
процедури для покращення функціональних можливостей організму, без діагностики 
та лікування. Серед доступних процедур: огляд лікарів протягом реабілітації, гідро-
гімнастика, масаж, електротерапія, користування басейнами, гарячими ваннами та 
спортивним обладнання, а також тренажерами, які наявні у закладі проходження 
реабілітації181.

Екскомбатанти отримують 100% пріоритет у разі потреби ортопедичних засобів та 
іншого обладнання. Державний страхових HZZO в рамках затверджених тарифів 
здійснює співоплату на таке обладнання, решту (у межах, що не перевищують тариф 
та загальну суму обладнання) доплачує Мінвет. Для цього екскомбатанту необхідно 
подати заяву до міністерства. 

Також екскомбатанти мають право на безоплатні регулярні огляди та діагностичні 
процедури, які проводять у низці медичних закладів та оздоровчих центрах по всій 
країні. Такі огляди передбачають проведення лабораторних досліджень, ЕКГ (елек-
трокардіограми), рентген, УЗД (простати для чоловіків, молочних залоз для жінок), 
також жінки мають право на огляд гінеколога та необхідні аналізи та дослідження 
(наприклад, ПАП-тест), чоловіки на огляд уролога; для всіх також доступний огляд 
невролога та офтальмолога. 

Відшкодування частини вартості лікування чи ліків Мінветом можливе у разі, якщо 
екскомбатант має захворювання, поранення чи іншу медичну проблему, яка є наслід-
ком участі у Війні за незалежність, а також якщо немає медичного страхування, яке 
може покрити частину витрат, які не оплачує HZZO. Для отримання відшкодування, 
екскомбатант також має отримати схвалення окремої комісії Міністерства ветеранів 
Хорватії. 

179	 “Pravilnik	o	Korištenju	Prava	Na	Medicinsku	Odnosno	Fizikalnu	Rehabilitaciju	Hrvatskih	Ratnih	Vojnih	Invalida	Iz	Domovinskog	
Rata.”,	Apr.	2005,	narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_45_891.html	Accessed	13	Dec.	2021

180	 “Zdravstvena	zaštita	izvan	standarda	prava	iz	obveznog	zdravstvenog	osiguranja	-	gov.hr.”	e-Građani,	2021,	gov.hr/hr/zdravstvena-zastita-
izvan-standarda-prava-iz-obveznog-zdravstvenog-osiguranja/928	Accessed	13	Dec.	2021

181	 Nadstandard	skrbi	za	branitelje	Grada	Zagreba	[e-dokument]	/	Grad	Zagreb,	Gradski	ured	za	branitelje.	—	Zagreb	:	Grad	Zagreb,	2016.	
ISBN	978-953-7479-55-8	Accessed	13	Dec.	2021

 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_45_891.html
http://gov.hr/hr/zdravstvena-zastita-izvan-standarda-prava-iz-obveznog-zdravstvenog-osiguranja/928
http://gov.hr/hr/zdravstvena-zastita-izvan-standarda-prava-iz-obveznog-zdravstvenog-osiguranja/928
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Для екскомбатантів, які отримали інвалідність внаслідок участі у збройному конфлікті 
(100%) або за потреби екскомбатантів без такого рівня інвалідності, яка підтверджена 
комісією, також можлива послуга лікування у барокамері (методика оксигенації). Таке 
лікування проводять у двох локаціях у країні із забезпеченням проживання. 

Психосоціальна допомога екскомбатантам фінансується та реалізується Мінветом 
через Національну програму психосоціальної та медичної допомоги учасникам і жерт-
вам Війни Хорватії за незалежність (а також екскомбатантам інших збройних конфлі-
ків та учасникам миротворчих місій). Ця програма передбачає роботу регіональних 
центрів психосоціальної допомоги (у 21 окрузі), трьох обласних центрів психотравми 
та Національного центру психотравми182.

У регіональних центрах психосоціальної допомоги екскомбатанти та члени їхніх сімей 
можуть отримати інформаційну, соціальну, правову та психологічну допомогу, зокре-
ма полегшення адаптації, наслідків травматичних переживань та багато інших. Окрім 
психосоціальної підтримки, надається юридична допомога, яка передусім пов’язана 
з реалізацією прав екскомбатантів та їхніх сімей, надається інформація про проєкти 
та програми, які реалізує Міністерство хорватських ветеранів. У центрах працюють 
фахівці різного профілю — психологи, соціальні працівники, психіатри, юристи та інші 
фахівці соціально-гуманітарного профілю. Вони надають допомогу на базі центрів, за 
потреби також можливий виїзд (мобільна допомога). 

В обласних центрах психотравми екскомбатанти з ПТСР та іншими ментальними роз-
ладами можуть отримати необхідну їм допомогу (діагностику та лікування). У центрах 
також проводять дослідження нових методів діагностики та лікування травм, спричи-
нених збройним конфліктом183.

Національний центр психотравм має роль головного рушія в галузі досліджень та ро-
боти з наслідками травм збройного конфлікту шляхом досліджень, освіти, розробки 
більш ефективної діагностики та лікування та розуміння ПТСР та інших ментальних 
розладів хвороби, які пов’язані з наслідками збройного конфлікту. Окрім науково-до-
слідної діяльності, центр працює як клінічне відділення з денним стаціонаром, де на-
дають допомогу екскомбатантам з акцентом на запобігання самогубствам.

У Хорватії затверджена та втілюється Національна стратегія системи паліативної до-
помоги на 2017–2020 роки, у якій екскомбатанти визнаються особливою вразливою 
групою населення. Крім цього, зі збільшенням кількості екскомбатантів старшого віку, 
зростає потреба у тривалому та паліативному догляді. Щоб забезпечити хорватським 
екскомбатантам кращий доступ до паліативної допомоги, затверджено пілотний 
проєкт. У межах проєкту Міністерство хорватських ветеранів надаватиме додаткове 
фінансування лікарні, яка обрана для «пілоту» для посиленого догляду за пацієнтами 

182	 MINISTARSTVO	 BRANITELJA.	 NACIONALNI	 PROGRAM	 PSIHOSOCIJALNE	 I	 ZDRAVSTVENE	 POMOĆI	
SUDIONICIMA	I	STRADALNICIMA	DOMOVINSKOG	RATA,	DRUGOG	SVJETSKOG	RATA	TE	POVRATNICIMA	IZ	
MIROVNIH	MISIJA.	Zagreb,	siječanj	2014.	godine.	branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/nac%20program%20usvojeno%20
na%20vladi%2030%2001%202014.pdf	Accessed	13	Dec.	2021

183	 E-Gradani.	Psihosocijalna	pomoć.	gov.hr/hr/psihosocijalna-pomoc/294	Accessed	13	Dec.	2021

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/nac%20program%20usvojeno%20na%20vladi%2030%2001%202014.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/nac%20program%20usvojeno%20na%20vladi%2030%2001%202014.pdf
https://gov.hr/hr/psihosocijalna-pomoc/294
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зі статусом хорватського екскомбатанта184.

Також функціонує мережа Будинків ветеранів, які надають допомогу екскомбатантам 
та екскомбатанткам, членам їх сімей та цивільним жертвам Війни за незалежність185.

Будинки ветеранів, як правило, надають такі послуги:

1. Перебування у будинку. Передбачає користування послугами Будинку ветеранів 
на час південного (до 6 годин) та повного перебування у будинку (від 6 до 10 годин). 
Дана програма не передбачає ночівлі та призначена для тих екскомбатантів, які 
проживають поблизу та користуються деякими послугами Будинку. 

2. Спортивний відпочинок. Передбачає непрофесійне заняття спортом або іншими 
видами активного відпочинку. Є окремий напрямок заняття фізичною активністю 
для екскомбатантів з інвалідністю; 

3. Групова підтримка. Підтримка екскомбатантів зі складною життєвою ситуацією;

4. Профілактичні оздоровчі заходи. Заходи щодо профілактики певних видів захво-
рювань відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я Хорватії; 

5. Соціалізація та консультування. Наприклад, навчання для працевлаштування, 
здобуття нових навичок, навчання для зміни профілю професійних здібностей.

 
Критерії отримання медичної допомоги для екскомбатантів 

У Хорватії діє три закони, які регулюють питання надання пільг екскомбатантам та 
їхнім сім’ям:

1. Закон «Про ветеранів хорватської вітчизняної війни та членів їхніх родин»186за-
кріплює: 

• Право на обов’язкове медичне страхування.

• Права, що не відповідають стандартам обов’язкового медичного страхування 
(право на звільнення від участі у витратах на охорону здоров’я від обов’яз-
кового медичного страхування, охорона здоров’я поза стандартом права на 
охорону здоров’я від обов’язкового медичного страхування).

• Право на пенсійне страхування (право на пенсію за інвалідністю, право на 
пенсію при збереженні працездатності, право на сімейну пенсію, право на мі-
німальну пенсію, право на страхування життя або спеціальне навчання).

184	 PRIJEDLOG.	 ZAKLJUČAK.	 Andrej	 Plenković.	 vlada.gov.hr/UserDocsImages//2016/Sjednice/2018/12%20prosinac/130%20
sjednica%20VRH//130%20-%202.25.pdf	Accessed	13	Dec.	2021

185	 “Dom	Hrvatskih	Veterana.”	branitelji.gov.hr/dom-hrvatskih-veterana/1740.		Accessed	12	Nov.	2021

186	 “Zakon	o	Hrvatskim	Braniteljima	Iz	Domovinskog	Rata	i	Članovima	Njihovih	Obitelji.”,	31	July	2021,	www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-
hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-.	Accessed	20	Oct.	2021

https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//2016/Sjednice/2018/12%20prosinac/130%20sjednica%20VRH//130%20-%202.25.pdf
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//2016/Sjednice/2018/12%20prosinac/130%20sjednica%20VRH//130%20-%202.25.pdf
https://branitelji.gov.hr/dom-hrvatskih-veterana/1740
http://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-
http://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-
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• Право на допомогу на основі завданої шкоди організму (допомога екскомба-
тантам з інвалідністю, виплата на догляд та допомогу іншої особи).

• Право на допомогу при втраті чи зникненні члена сім’ї.

• Право на житлове обслуговування.

• Права, пов’язані з роботою.

• Інші права (одноразова грошова допомога, право на допомогу дітям, пра-
во на освіту/освітню допомогу, право на безкоштовні підручники, перевага 
проживання в студентських гуртожитках, перевага розміщення в установах 
соціального забезпечення, право на психосоціальну допомогу та правову 
допомогу, право на відшкодування дорожніх витрат, звільнення від сплати 
судових, адміністративних зборів тощо).

• Право користуватися послугами центрів для екскомбатантів та інших держав-
них установ з надання підтримки та обслуговування екскомбатантів і жертв 
збройного конфлікту.

2. Закон «Про захист військових і цивільних, які отримали інвалідність під час війни» 
здебільшого окреслює права екскомбатантів на підтримку фінансового характе-
ру187 та передбачає щомісячну виплату з інвалідності, виплати на догляд та допо-
могу іншою особою, ортопедичну допомогу та закупівлю ортопедичних засобів, 
професійну реабілітацію та фінансову підтримку для покриття витрат на лікування, 
які не покриває загальна система. 

3. Закон «Про Фонд хорватських ветеранів Вітчизняної війни та членів їх сімей»188.

187	 	“Zakon	o	Zaštiti	Vojnih	i	Civilnih	Invalida	Rata.”,	1	Jan.	2020,	www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-za%C5%A1titi-vojnih-i-civilnih-invalida-
rata	Accessed	20	Oct.	202

188	 	“Zakon	o	Zakladi	Hrvatskih	Branitelja	Iz	Domovinskog	Rata	i	Članova	Njihovih	Obitelji.”	Accessed	20	Oct.	2021

http://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-za%C5%A1titi-vojnih-i-civilnih-invalida-rata Accessed 20 Oct. 202
http://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-za%C5%A1titi-vojnih-i-civilnih-invalida-rata Accessed 20 Oct. 202
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Додаток 1

Рекомендації міжнародних експертів
Під час проведення дослідження, було проведено експертні інтерв’ю з доктором Девідом 
Педларом, науковим директором Канадського інституту досліджень здоров’я військових 
та екскомбатантів, та з доктором Сид Куршесне (за участі доктора Педлара та генераль-
ної директорки з питань охорони здоров’я Veterans Affairs Canada). Команда дослідників 
висловлює подяку канадським експертам за долучення до проведення дослідження.

Рекомендації наукового директора Канадського інституту досліджень здоров’я 
військових та екскомбатантів (Canadian Institute for Military and Veterans Health 
Research) доктора Девіда Педлара, надані під час відеодзвінка

• Під час роботи над концепцією системи в Україні важливо звернути увагу на де-
фініцію терміна екскомбатант. Вона повинна бути зрозуміла та чітка, використо-
вуватися у розробці критеріїв та інших ключових складових системи; 

• Система повинна бути максимально простою для екскомбатантів та їхніх близьких. 
Наявність великої кількості критеріїв, категорій, вимог та умов для отримання тих 
чи інших послуг можуть створити штучні бар’єри до отримання допомоги, про що 
повідомляють екскомбатанти у Канаді — за результатами опитування 60 тисяч 
екскомбатантів189, де система має низку програм з різними умовами та критеріями 
для отримання медичних та реабілітаційних послуг; 

• Критерії входу в систему повинні бути максимально прості, їх не повинно бути дуже 
багато. Важливо, щоб на етапі входу до системи процес супроводжували люди, які 
мають розуміння проблем та потреб екскомбатантів; 

• Від початку вкрай важливо розробляти систему з урахуванням потреб екском-
батанток — доступні гендерно специфічні послуги, консультування тощо. Свого 
часу Канада не врахувала повною мірою потреби екскомбатанток, тому наразі 
існує нерівність у доступі до деяких послуг між чоловіками та жінками, а процес 
«виправлення помилок» потребує значно більше зусиль та витрат;

• Варто зокрема враховувати потреби близьких та родичів екскомбатантів, які 
отримали інвалідність чи потребують іншого роду догляду у колі близьких, під 
час розробки концепції системи. Їхня роль у догляді повинна доповнюватися 
програмами підтримки (як фінансової, так і для ментального здоров’я). У Канаді 
є така програма — The Caregiver Recognition Benefit, що передбачає фінансову та 
консультативну підтримку родичів екскомбатантів. Однак наразі є проблема, що 
подача заявок та отримання компенсацій супроводжує складний процес. 

189	 National	 Association	 of	 Federal	 Retirees.	 “Veterans.”,	Mar.	 2020,	 www.federalretirees.ca/sites/default/files/2020-04/veterans_final-
en-6.pdf

http://www.federalretirees.ca/sites/default/files/2020-04/veterans_final-en-6.pdf
http://www.federalretirees.ca/sites/default/files/2020-04/veterans_final-en-6.pdf
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Аналіз поточного стану медичних послуг, що надаються екскомбатантам та екскомбатанткам АТО/ООС в Україні

Рекомендації наукового директора Канадського інституту досліджень здоров’я 
військових та екскомбатантів (Canadian Institute for Military and Veterans Health 
Research) доктора Девіда Педлара та доктора Сид Куршесне — генеральної 
директорки з питань охорони здоров’я Veterans Affairs Canada, надані під час 
спільного відеодзвінка

• За наявності обмежених ресурсів, важливо вивчити найбільш нагальні потреби 
екскомбатантів у питаннях здоров’я та передусім розширювати доступ до них. 
Наприклад, у Канаді найбільш поширеною проблемою та інвалідністю пов’язаною 
зі службою, є порушення та втрата слуху. Другими за поширеністю є проблеми 
з опорно-руховим апаратом (суглобами, м’язами, больові синдроми тощо). На 
третьому місці — ментальні проблеми; вони складають близько 20% від загаль-
них (натомість з них найбільш поширеною є ПТСР — 75%, решта це депресія та 
тривожні стани);

• Цікаво, що дослідження ментальних проблем екскомбатантів у Канаді почали ще 
з 1976 року. Відтоді не відбулося разючих змін у поширеності, показники зали-
шаються доволі стабільними. Причина цього тренду наразі невідома, це питання 
вивчають. Водночас навіть за стабільних показників у Канаді діє широка програма 
підтримки ментального здоров’я та лікування ментальних проблем для екском-
батантів (найбільше у центрах);

• Під час розробки концепції враховувати коморбідність хвороб та станів, які харак-
терні для екскомбатантів. Це, наприклад, ЧМТ та ПТСР.  Без цього навіть найкращі 
програми можуть бути малоефективними.

• Важливо налаштувати систему, щоб збирати дані. Вони допомагають робити більш 
поінформовані рішення та відстежувати тренди, на які потрібно реагувати, чи які 
зміни впроваджувати.

• У Канаді також велика кількість благодійних та неурядових організацій і фондів, які 
працюють з екскомбатантами. У цій системі вони мають більше підтримувальну 
роль, основна мета — покращити якість життя екскомбатантів та їхній добробут 
(wellbeing).
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Додаток 2

Порівняльна таблиця пільг у сфері соціального захисту та охорони здоров’я для екскомбатантів АТО/ООС із 
різним статусом, визначених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Учасники бойових дій Особи з інвалідністю внаслідок  
збройного конфлікту

Учасники збройного конфлікту Особи, які прирівнюються по 
статусу до екскомбатантів АТО/
ООС (члени сімей екскомбатантів 
АТО/ООС)

Учасник Революції Гідності Особи, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною

Безоплатні	ліки	та	медичні	вироби	
за	рецептом	лікаря	

Першочергове	безоплатне	
забезпечення	ліками,	лікарськими	
засобами,	імунобіологічними	
препаратами	та	виробами	
медичного	призначення,	що	
придбані	за рецептами	лікаря,	
доставка	за	його	висновком	ліків	
додому

Нормативно-правове	регулювання

Постанова	Кабінету	Міністрів	України	від	17.08.1998	№ 1303	«Про	впорядкування	безоплатного	та	пільгового	відпуску	
лікарських	засобів	за	рецептами	лікарів	у	разі	амбулаторного	лікування	окремих	груп	населення	та	за певними	категоріями	
захворювань»

Першочергове	безоплатне	
зубопротезування	(окрім	протезів	
із	дорогоцінних	металів)

Першочергове	безоплатне	
зубопротезування	(окрім	протезів	із	
дорогоцінних	металів)	та	безплатне	
забезпечення	іншими	протезами	та	
протезно-ортопедичними	виробами

Першочергове	безоплатне	
зубопротезування	(крім	протезів	із	
дорогоцінних	металів)

Безоплатне	виготовлення	і	ремонт	
зубних	протезів	 
(крім	виготовлених	із	дорогоцінних	
металів)

Нормативно-правове	регулювання

1.	Наказ	Міністерства	оборони	України	від	18.08.2015	№ 414	«Про	затвердження	Інструкції	про	порядок	надання	
стоматологічної	допомоги	в	закладах	охорони	здоров’я	та	медичних	підрозділах	Збройних	Сил	України»;

2.	Порядок	протезування	та	ортезування	виробами	підвищеної	функціональності	за	технологіями	виготовлення,	які	відсутні	
в	Україні,	окремих	категорій	громадян,	які	брали	участь	в	антитерористичній	операції	та/або	забезпеченні	її	проведення	
(здійсненні	заходів,	пов’язаних	з	попередженням,	виявленням	і	припиненням	терористичної	діяльності)	і	втратили	
функціональні	можливості	кінцівки	або	кінцівок,	затверджений	постановою	Кабінету	Міністрів	України	від	01.10.2014	№ 518.

		Безоплатне	санаторно-курортне	
лікування	або	компенсація	вартості	
самостійного	лікування

Безоплатне	позачергове	щорічне	
забезпечення	санаторно-курортним	
лікуванням	із	компенсацією	
вартості	проїзду	до	санаторно-
курортного	закладу	і	назад

Безоплатне	санаторно-курортне	
лікування	або	компенсація	вартості	
самостійного	лікування

		Безоплатне	першочергове	
забезпечення	санаторно-курортним	
лікуванням
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Аналіз поточного стану медичних послуг, що надаються екскомбатантам та екскомбатанткам АТО/ООС в Україні ДОДАТОК 2

Учасники бойових дій Особи з інвалідністю внаслідок  
збройного конфлікту

Учасники збройного конфлікту Особи, які прирівнюються по 
статусу до екскомбатантів АТО/
ООС (члени сімей екскомбатантів 
АТО/ООС)

Учасник Революції Гідності Особи, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною

Нормативно-правове	регулювання

1		.	Порядок	використання	коштів,	передбачених	у	державному	бюджеті	на	забезпечення	постраждалих	учасників	Революції	
Гідності,	учасників	антитерористичної	операції	та	осіб,	які	здійснювали	заходи	із	забезпечення	національної	безпеки	та	
оборони,	відсічі	та	стримування	збройної	агресії	Російської	Федерації	у	Донецькій	та	Луганській	областях,	членів	сімей	
загиблих	(померлих)	таких	осіб	санаторно-курортним	лікуванням,	затверджений	постановою	Кабінету	Міністрів	України	від	
31.03.2015	№200;

2.	Наказ	Міністерства	у	справах	ветеранів	від	24.03.2021	№ 63	«Про	встановлення	граничної	вартості	санаторно-курортної	
путівки	(ліжко-дня)	у	2021	році»;

3.	Наказ	Міністерства	у	справах	ветеранів	від	12.03.2021	№ 51	«Про	затвердження	переліку	базових	послуг,	які	входять	до	
вартості	санаторно-курортної	путівки»;

4.	Постанова	Кабінету	Міністрів	України	від	17.06.2004	№ 785	«Про	затвердження	Порядку	виплати	грошової	компенсації	
вартості	санаторно-курортного	лікування	деяким	категоріям	громадян»;

5.	Постанова	Кабінету	Міністрів	України	від	22	лютого	2006	р.	№ 187	«Про	затвердження	Порядку	забезпечення	санаторно-
курортними	путівками	деяких	категорій	громадян	структурними	підрозділами	з	питань	соціального	захисту	населення	
районних,	районних	у	м.	Києві	держадміністрацій,	виконавчими	органами	міських,	районних	у містах	(у	разі	їх	утворення	
(крім	м.	Києва)	рад»;

6.	Постанова	Кабінету	Міністрів	України	від	27.04.2011	№ 446	«Про	затвердження	Порядку	забезпечення	санаторно-
курортними	путівками	до	санаторно-курортних	закладів	військовослужбовців,	ветеранів	війни,	ветеранів	військової	служби,	
органів	внутрішніх	справ	та	деяких	інших	категорій	осіб	і	членів	їх	сімей»

Щорічне	медичне	обстеження	і	
диспансеризація

-

Нормативно-правове	регулювання

Наказ	Міністерства	охорони	здоров’я	України	від	09.12.2002	№463	«Про	затвердження	Положення	про	порядок	проведення	
профілактичних	оглядів,	медичної	реабілітації	ветеранів	війни»

Першочергове	обслуговування	
в	лікувально-профілактичних	
закладах,	аптеках	та	першочергова	
госпіталізація

Позачергове	обслуговування	
амбулаторно-поліклінічними	
закладами,	а	також	позачергова	
госпіталізація

Першочергове	обслуговування	
в	лікувально-профілактичних	
закладах,	аптеках	та	першочергова	
госпіталізація

Першочергове	безоплатне	
особисте	і	безоплатне	членів	
сім'ї	(дружини	(чоловіка)	і	дітей	
віком	до	18	років)	обслуговування	
в	амбулаторно-поліклінічних	
закладах	усіх	типів	та	видів,	
позачергова	безоплатна	особиста	
і	безоплатна	членів	сім'ї	(дружини	
(чоловіка)	і	дітей	віком	до	18	
років)	госпіталізація	і	лікування	у	
стаціонарах,	госпіталях,	лікарнях,	
а	також	збереження	безоплатного	
обслуговування	зазначених	осіб	
у	поліклініках	та	інших	медичних	
закладах,	до	яких	вони	були	
прикріплені	у	період	роботи	до	
виходу	на	пенсію

- Користування	при	виході	на	пенсію	
(незалежно	від	часу	виходу	на	
пенсію)	чи	зміні	місця	роботи	
поліклініками	та	госпіталями,	до	
яких	вони	були	прикріплені	за	
попереднім	місцем	роботи

- Користування	при	виході	на	пенсію	
(незалежно	від	часу	виходу	на	
пенсію)	чи	зміні	місця	роботи	
поліклініками	та	госпіталями,	до	
яких	вони	були	прикріплені	за	
попереднім	місцем	роботи

- -

Безоплатна	медична	допомога	
в	закладах	охорони	здоров’я	
центральних	органів	виконавчої	
влади,	які	здійснюють	керівництво	
військовими	формуваннями
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Порівняльна таблиця відмінностей між постановами КМУ №200, №187 та №446

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 200 Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 446

На кого поширюється
1. Учасники	бойових	дій	(відповідно	до	пунктів	19–21	частини	першої	

статті	6	Закону);
2. Особи	з	інвалідністю	внаслідок	збройного	конфлікту	—	відповідно	до	

пунктів	10–14	частини	другої	статті	7	Закону;
3. Учасники	збройного	конфлікту	—	відповідно	до	пункту	13	статті	9	Закону;
4. Постраждалі	учасники	Революції	Гідності	—	відповідно	до	статті	16-1	

Закону;
5. Особи,	на	яких	поширюється	дія	Закону	—	відповідно	до	абзаців	4–8	та	

14	пункту	1	статті	10	Закону

1. Особи	з	інвалідністю	усіх	категорій;
2. Екскомбатанти	АТО/ООС,	особи,	на	яких	поширюється	дія	Законів	

України	«Про	статус	ветеранів	війни,	гарантії	їх	соціального	захисту»	та	
«Про	жертви	нацистських	переслідувань»;

3. Екскомбатанти	АТО/ООС,	особи,	на	яких	поширюється	дія	Законів	
України	«Про	статус	ветеранів	війни,	гарантії	їх	соціального	захисту»	і	
«Про	жертви	нацистських	переслідувань»,	осіб	із	інвалідністю	та	осіб,	
які	мають	особливі	заслуги	перед	Батьківщиною

1. Військовослужбовці	(крім	військовослужбовців	строкової	військової	
служби),	особи	рядового	і	начальницького	складу	органів	і	підрозділів	
цивільного	захисту	і	членів	їх	сімей;

2. Військовослужбовці,	які	проходять	строкову	військову	службу,	курсан-
ти	(слухачі)	вищих	військових	навчальних	закладів	та	курсанти		вищих	
навчальних	закладів,	які	мають	військові	навчальні	підрозділи,	на-
вчальних	центрів	(частин)	за	наявності	медичних	показань	відповідно	
до	висновку	військово-лікарської	комісії;

3. Особи	з	інвалідністю	з-поміж	осіб,	на	яких	поширюється	дія	Закону	
України	«Про	соціальний	і	правовий	захист	військовослужбовців	та	
членів	їх	сімей»	та	які	отримують	пенсію	відповідно	до Закону	України	
«Про	пенсійне	забезпечення	осіб,	звільнених	з військової	служби,	та	
деяких	інших	осіб»;

4. Члени	сімей	військовослужбовців,	які	загинули	(померли)	або	пропали	
безвісти	під	час	проходження	військової	служби	(батьки,	дружина	(чо-
ловік),	неповнолітні	діти,	а	також	діти	з	інвалідністю	та	особи	з	інвалід-
ністю	з	дитинства,	які	отримують	пенсію	в	разі	втрати	годувальника	від-
повідно	до	Закону	України	«Про	пенсійне	забезпечення	осіб,	звільнених	
з	військової	служби,	та	деяких	інших	осіб»;	«Про	статус	ветеранів	війни,	
гарантії	їх	соціального	захисту»	та	які	отримують	пенсію	відповідно	до	
Закону	України	«Про	пенсійне	забезпечення	осіб,	звільнених	з	військо-
вої	служби,	та	деяких	інших	осіб»;

5. Особи,	на	яких	поширюється	дія	Закону	України	«Про	статус	ветеранів	
військової	служби,	ветеранів	органів	внутрішніх	справ	і	деяких	інших	
осіб	та	їх	соціальний	захист»	та	які	отримують	пенсію	відповідно	до	За-
кону	України	«Про	пенсійне	забезпечення	осіб,	звільнених	з	військової	
служби,	та	деяких	інших	осіб»,	і	члени	їх	сімей;

6. Особи,	які	супроводжують	до 	санаторно-курортних	закладів	осіб	із	
інвалідністю	внаслідок	збройного	конфлікту	I	групи	та	особи	з	інвалід-
ністю	I	групи	внаслідок	захворювання,	пов’язаного	з	проходженням	
військової	служби;

7. Особи,	які	супроводжують	до	санаторно-курортних	закладів	військо-
вослужбовців,	які	за	станом	здоров’я	потребують	сторонньої	допомоги	
відповідно	до	висновку	військово-лікарської	комісії,	для	продовжен-
ня	лікування	після	стаціонарного	лікування	в	госпіталі	(без	права	на	
лікування);

8. Особи,	які	супроводжують	до	санаторно-курортних	закладів	військо-
вослужбовців,	які	за	станом	здоров’я	потребують	сторонньої	допомоги	
відповідно	до	висновку	військово-лікарської	комісії,	для	продовжен-
ня	лікування	після	стаціонарного	лікування	в	госпіталі	(без	права	на	
лікування);
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9. Особи,	які	мають	особливі	заслуги	перед	Батьківщиною,	з-поміж	вій-
ськовослужбовців	та	осіб	рядового	і	начальницького	складу	органів	
внутрішніх	справ,	органів	і	підрозділів	цивільного	захисту,	Державної	
кримінально-виконавчої	служби	та	осіб	начальницького	складу	подат-
кової	міліції;

10. Особи,	зазначені	у	статтях	6-1–6-4	Закону	України	«Про	жертви	на-
цистських	переслідувань»,	які	отримують	пенсію	відповідно	до	Зако-
ну	України	«Про	пенсійне	забезпечення	осіб,	звільнених	з	військової	
служби,	та	деяких	інших	осіб»;

11. Військовослужбовці	СБУ,	яких	звільнено	зі	служби	за	віком,	станом	
здоров’я	або	вислугою	років.

Головний розпорядник коштів
Міністерство	у	справах	 
ветеранів

Послуги	надаються	за:
1.	Кошти,	передбачені	для	Міністерства	соціальної	політики;
2.	Кошти	місцевих	бюджетів;
3.	Кошти	державного	бюджету

Міноборони,	
МВС,	
Міністерство	інфраструктури,	Мін’юст,	
СБУ,	
ДСНС,	
Адміністрація	Держприкордонслужби,	
Адміністрація	Держспецзв'язку,
Управління	державної	охорони,	
Служба	зовнішньої	розвідки,	
Державна	фіскальна	служба

Розпорядник коштів нижчого рівня
1. Структурні	підрозділи	з	питань	соціального	захисту	населення;
2. Органи	соціального	захисту	населення

Бюджетна програма
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	обо-
рони,	відсічі	та	стримування	збройної	агресії	Російської	Федерації	у	Доне-
цькій	та	Луганській	областях,	та	членів	їх	сімей	(при	здійсненні	заходів	із	
психологічної	реабілітації),	членів	сімей	загиблих	(померлих)	таких	осіб,	
виготовлення	для	них	бланків	посвідчень	та	нагрудних	знаків»

2507030	«Заходи	із	соціальної,	трудової	та	професійної	реабілітації	осіб	з	
інвалідністю»	—	для	деяких	категорій	осіб

Відповідні	бюджетні	програми	органів	державної	влади,	коштом	яких	
здійснюється	закупівля	путівок

Базові послуги
Наказ	Міністерства	у	справах	ветеранів	від	12.03.2021	№ 51 Наказ	Міністерства	соціальної	політики	від	24.05.2017	№ 868 -

Аналіз поточного стану медичних послуг, що надаються екскомбатантам та екскомбатанткам АТО/ООС в Україні
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