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Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо додаткових прав маломобільних груп населення  

(інвалідів та дітей) під час користування  

залізничним транспортом в Україні» 

(реєстр.№ 1179 від 02.12.2014 р.) 

 

 

Розглянувши проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо додаткових прав маломобільних груп населення 

(інвалідів та дітей) під час користування залізничним транспортом в Україні» 

(реєстр.№ 1179 від 02.12.2014 р.), поданий народним депутатом України 

С.Фаєрмарком, Комітет зазначає наступне. 

Поданим законопроектом пропонується внести зміни до законів України 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та «Про охорону 

дитинства» стосовно покладення зобов’язання на підприємства залізничного 

транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів та (або) реалізацію 

проїзних документів щодо: 

 - бронювання для інвалідів та дітей-інвалідів не менше 25 відсотків 

проїзних документів на нижні місця для лежання у вагонах, призначених для 

перевезення пасажирів; 

 - бронювання для осіб, які супроводжують дітей віком до 6 років, не 

менше 25 відсотків проїзних документів на нижні місця для лежання у вагонах, 

призначених для перевезення пасажирів.  



Також нормами законопроекту передбачено, що правила бронювання та 

строки зняття броні затверджуються центральним органом виконавчої влади в 

галузі транспорту. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку зазначає, що зазначена законодавча ініціатива заслуговує на 

підтримку. 

Під час обговорення  акцентовано увагу на те, що діючі норми 

законодавства дають можливість врегулювати порушене питання шляхом 

внесення відповідних змін до підзаконних актів. 

 

За підсумками проведеного обговорення Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України  проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо додаткових прав маломобільних 

груп населення (інвалідів та дітей) під час користування залізничним 

транспортом в Україні» (реєстр.№1179 від 02.12.2014 р.), поданий народним 

депутатом України С.Фаєрмарком, за результатами розгляду у першому 

читанні відхилити. 

 

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

із даного питання Голові Комітету О.Третьякову. 

 

    

 

Голова Комітету                     О.Третьяков  



 


