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Шановний Володимире Олександровичу! 
 

Кричуща ситуація в Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 

породжує пекучий ветеранський біль та глибоке обурення. За останні 

місяці маємо розбалансований механізм професіональної адаптації, 

психологічної реабілітації та санаторно-курортного лікування учасників 

бойових, замість його довгоочікуваного удосконалення. Тому доводимо 

до Вашого відома таке: 

1. До проекту бюджету Мінветранів на 2020 р. не було внесено 

статті на видатки для розробки Електронного реєстру ветеранів і тепер 5 

млн грн доведеться «економити» або на зарплатах, або із загального 

бюджету в розмірі 248,5 млн грн. 

2. Головним «здобутком» Міністра Оксани Коляди та її команди є 

запит на вказані 248,5 млн грн на всі (!!!!!) програми і заходи для 

ветеранів, що у перерахунку тільки на ветеранів АТО/ООС складає 

близько 620 грн на ветерана на рік. І це без урахування ветеранів 

Афгану, Другої світової, УПА, інших ветеранів, зокрема, учасників 

бойових дій у закордонних миротворчих місіях тощо. 

3. Відбувається грабунок зарплатного фонду Міністерства, коли по 

4 місяці рядові службовці отримують «голі» оклади, невчасно 
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отримують авансові платежі, а під кінець року за рахунок такої 

«економії» команда Міністра виписує собі 200-тисячні премії. 

4. Абсолютно відсутні конкретні результати діяльності саме даного 

Міністерства, оскільки соцзабезпечення здійснюють органи соцзахисту 

на місцях, лікування та психреабілітацію – установи МОЗ. При такому 

«топ-менеджменті» Міністерство навіть не виконує роль статиста, адже 

реєстр, на базі якого мала запрацювати інформаційно-аналітична 

система соціальної підтримки та комунікації «Е-ветеран», не відбувся. 

Доведення до інституційної неспроможності Мінветеранів діючою 

міністеркою Оксаною Колядою та її командою засвідчує гостру потребу 

негайного прийняття кадрових рішень і недопущення до таких посад 

відвертих популістів, що повинно убезпечити від загострення 

негативних настроїв до влади у ветеранському середовищі, які не завжди 

обмежуються протестними висловлюваннями. 

Просимо Вас особисто розібратися в проблемі та доручити Уряду з 

Верховною Радою негайно відновити діяльність самостійного 

Міністерства у справах ветеранів України в повному обсязі 

повноважень, фінансування та забезпечити його якісне політичне 

керівництво. Пропонуємо запросити туди порядних та досвідчених 

українських технократів державного управління, зокрема фахівців, які 

розробляли концепцію повноцінного Мінветеранів, із числа 

прогресивних співробітників ліквідованої Державної служби у справах 

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. 

 

 

З повагою,  

голова БО «БФ «Крапля до краплі» 

інвалід війни ІІІ групи М. Ратушний 


