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Комітет у справах ветеранів та інвалідів 
 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

 

 

 

 

 

від 10 грудня 2014 року 

 

 

 

 

Про проект Закону України  

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни» 

(реєстр.№ 0932) 

 

 

 

Верховною Радою України у складі народних депутатів України                 

7 скликання 3 червня 2014 року було прийнято за основу проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни» (реєстр. № 4081 від 

06.02.2014 року), поданий народними депутатами України 7 скликання 

Томенком М.В. та Сушкевичем В.М. 

Метою законопроекту є підвищення рівня соціального захисту ветеранів 

війни та членів їх сімей. 

Зокрема, законопроектом пропонується: 
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- надати право на встановлення статусу «особи, на яку поширюється 

чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», членам сім’ї померлих інвалідів війни, учасників бойових дій, 

партизанів, підпільників, учасників війни незалежно від наявності у 

померлих державних нагород та визнання їх інвалідами (за нині чинною 

редакцією зазначеного Закону таке право надано членам сім’ї померлих 

учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя 

інвалідами від загального захворювання або нагороджених за бойові дії 

державними нагородами та орденами і медалями колишнього Союзу РСР 

(крім ювілейних); 

- надати право учасникам бойових дій, інвалідам війни та 

учасникам війни на одержання додаткової відпустки строком 14 робочих 

днів на рік із збереженням заробітної плати (сьогодні зазначені особи 

мають право на одержання додаткової відпустки без збереження заробітної 

плати строком до двох тижнів на рік); 

- уточнити підстави встановлення статусу учасника бойових дій, 

зокрема, пропонується статус учасника бойових дій надавати особам, які 

займалися розмінуванням полів і об’єктів народного господарства та 

травленням бойових мін лише у воєнний час, тобто у період бойових дій (в 

нині діючій редакції таке право надається особам, які займалися 

розмінуванням полів і об’єктів народного господарства та травленням 

бойових мін у воєнний і повоєнний час). При цьому, законопроектом 

пропонується зберегти статус учасника бойових дій за особами, які займалися 

розмінуванням полів і об’єктів народного господарства та травленням бойових 

мін, яким такий статус вже встановлено. 

Крім того, законопроектом пропонується внести зміни до Закону 

України «Про гуманітарну допомогу», відповідно до яких автомобіль, 

визнаний гуманітарною допомогою, яким інвалід був забезпечений через 

органи соціального захисту населення, після смерті інваліда, дитини-інваліда 

може бути переданий у власність одному із членів сім'ї за рішенням 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

соціального захисту населення, без сплати податків та зборів незалежно від 

терміну експлуатації автомобіля. (Відповідно до статті 38 Закону України 

«Про основи соціального захисту інвалідів в Україні» інваліди та діти – 

інваліди мають право на отримання безоплатно або на пільгових умовах 

автомобіля – за наявності відповідного медичного висновку. Забезпечення 

інвалідів (дітей - інвалідів) автомобілем здійснюється органами соціального 

захисту в порядку черговості. Сьогодні, на обліку в органах соціального 

захисту перебуває близько 80 тисяч осіб.  

Оскільки на сьогодні держава не має можливості забезпечити всіх 

нужденних інвалідів (дітей - інвалідів) автомобілями, згідно із Законом 

України «Про гуманітарну допомогу» такі особи мають право на отримання 

автомобіля у вигляді гуманітарної допомоги. Під час перетинання такого 

автомобіля державного кордону, за нього не сплачуються податки та збори.  
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Відповідно до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, 

затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. 

№ 999, автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, береться на облік в 

Головному управлінні соціального захисту населення та видається інваліду 

(дитині - інваліду) без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за 

довіреністю) іншій особі. 

Після смерті інваліда, дитини-інваліда автомобіль, визнаний 

гуманітарною допомогою, яким інвалід був забезпечений через органи 

соціального захисту населення і користувався менше 10 років, може бути 

переданий у власність одному із членів сім'ї, за умови сплати податків і зборів 

за ставками, діючими на день здійснення митного оформлення автомобіля. 

Якщо інвалід, дитина-інвалід користувався автомобілем більше 10 років, за 

бажанням членів його сім'ї автомобіль може бути переданий у їх власність 

безкоштовно. Це питання  є дуже гострим і викликає багато звернень членів 

сімей померлих інвалідів). 

Відповідно до частини другої статті 106 Регламенту Верховної Ради 

України прийняті Верховною Радою попереднього скликання в першому чи 

наступних читаннях законопроекти, але не прийняті в цілому, готуються і 

розглядаються Верховною Радою нового скликання за процедурою підготовки 

до другого читання, встановленою цим Регламентом. Законопроект                               

за реєстр. № 4081 зареєстрований в Верховній Раді України 8 скликання за 

новим  реєстр. № 0932. 

Водночас під час пленарного засідання Верховної Ради України 8 грудня 

2014 року народними депутатами України нового скликання були висловлені 

пропозиції щодо включення до порядку денного пленарних засідань 

законопроектів, прийнятих у першому читанні Верховною Радою України 

попереднього скликання, в тому числі законопроект за реєстр. № 0932, на 

підставі рішень відповідних профільних комітетів. 

 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення 

Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня 

соціального захисту ветеранів війни» (реєстр. № 0932), включити до порядку 

денного з подальшим розглядом його відповідно до статті 106 Регламенту 

Верховної Ради України. 

 

 

 

 

Голова Комітету       Третьяков О.Ю. 

 


