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Про проект Постанови Верховної Ради України  

про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України  

(щодо зміни назви та предмету відання Комітету Верховної Ради України 

восьмого скликання у справах ветеранів та інвалідів) 

(реєстр. № 1289) 

 

 

Комітет у справах ветеранів та інвалідів розглянув проект Постанови 

Верховної Ради України про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради 

України (щодо зміни назви та предмету відання Комітету Верховної Ради України 

восьмого скликання у справах ветеранів та інвалідів) (реєстр. № 1289 від 

08.12.2014 року), поданий народним депутатом України Третьяковим О. Ю. 

Метою прийняття зазначеного проекту Постанови Верховної Ради України 

є чітке та повне визначення предметів відання Комітету у справах ветеранів та 

інвалідів, а також зміна назви цього Комітету у відповідності до предметів його 

відання, що надасть можливість ефективно забезпечити законодавчу діяльності у 

сфері соціального захисту та реабілітації ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції, осіб похилого віку, людей з інвалідністю, 

членів сімей Героїв Небесної Сотні. 

З цією метою проектом Постанови пропонується: 

1) змінити назву Комітету у справах ветеранів та інвалідів  на Комітет у 

справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції 

та людей з інвалідністю. 

2) замінити слово «інвалід» на «людина з інвалідністю». 



  

3) чітко визначити, що до предметів відання Комітету віднесені: 

- питання реабілітації ветеранів, учасників бойових дій та учасників 

антитерористичної операції;  

- питання соціального захисту членів сімей Героїв Небесної Сотні. 

4) повернути до предмету відання Комітету питання законодавчого 

регулювання гуманітарної допомоги. 

 

Враховуючи викладене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної 

Ради України про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України 

(щодо зміни назви та предмету відання Комітету Верховної Ради України 

восьмого скликання у справах ветеранів та інвалідів) (реєстр. № 1289), поданий 

народним депутатом України Третьяковим О.Ю., прийняти за основу та в цілому. 

 

2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України з питань 

Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, визначеного головним 

по опрацюванню проекту Постанови. 
 

 

 

 

 

Голова Комітету    Третьяков О.Ю. 
 

 


