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Комітет у справах ветеранів та інвалідів 
 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 17 грудня 2014 року 

 

 

 

 

 

Про проект Закону України  

«Про внесення зміни до статті 7 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

(реєстр. № 1423) 

 

 

Комітет у справах ветеранів та інвалідів розглянув проект Закону України 

«Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» (реєстр. № 1423 від 11.12.2014 року), поданий 

народним депутатом України Богомолець О.В. 

Законопроектом пропонується надати право на встановлення статусу інваліда 

війни, передбаченого Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», особам, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших 

ушкоджень здоров'я, одержаних під час масових акцій громадського протесту в 

Україні з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року.  

Надання статусу інваліда війни передбачає право на встановлення таким 

особам наступних пільг та державних соціальних гарантій: 

- безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних 

препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів та  позачергове 

безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), 

безплатне забезпечення іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами; 
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- безплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і 

назад; 

- 100-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в 

межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі 

житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) 

і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю) та за 

користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими 

послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх 

норм споживання;  

- безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, 

автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а 

також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами 

приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та 

міжобласних незалежно від відстані та місця проживання. Це право поширюється і 

на особу, яка супроводжує інваліда I групи;  

- позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і 

квартир та першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України; 

- позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, а 

також позачергова госпіталізація; 

- право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням 

необхідних спеціалістів; 

- позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення 

житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається 

міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами 

та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій; 

- позачергове безоплатне забезпечення автомобілем (за наявності медичних 

показань для забезпечення автомобілем) на термін експлуатації до десяти років (з 

наступною заміною на новий), виплата компенсації на бензин (пальне), ремонт, 

технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України; 

- підвищення пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи 

державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, у розмірах:  

інвалідам I групи - у розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, 

які втратили працездатність (475,50 грн. станом на 01.12.2014р.); 

інвалідам війни II групи - 40 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність (379,60 грн. грн. станом на 01.12.2014р.); 

інвалідам війни III групи - 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність (284,70 грн. станом на 01.12.2014р.); 

- щорічна виплата до 5 травня разової грошової допомоги у розмірах, які 

визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, 

встановлених законом про Державний бюджет України. В цьому році, згідно із 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2014 року № 102, інваліди 

війни І групи отримали до 5 травня разову грошову допомогу у розмірі 2575,00 грн.,  

інваліди війни ІІ та ІІІ груп отримали відповідно 2250,00 грн. та 2020,00 грн. 
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Повноваження щодо визначення порядку надання статусу інваліда війни 

особам, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров'я, 

одержаних під час масових акцій громадського протесту в Україні з 21 листопада 

2013 по 21 лютого 2014 року законопроектом делеговано Кабінету Міністрів 

України. 
Члени Комітету висловили деякі побажання та зауваження до законопроекту, які 

можливо врахувати при доопрацюванні його до другого читання.  

Згідно узагальнюючого висновку Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України, за результатами розгляду у першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за основу. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення Комітет 

вирішив: 

 

 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

внесення зміни до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» (реєстр. № 1423), поданий народним депутатом України 

Богомолець О.В., за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

 

2. Виступаючим на пленарному засіданні з цього питання визначено Голову 

Комітету у справах ветеранів та інвалідів  Третьякова О.Ю. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету       ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 


