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Комітет у справах ветеранів та інвалідів 
 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

 

від 24 грудня 2014 року 

 

 

 

 

Про проект Закону України  

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України  

(щодо захищених видатків) 

(реєстр. № 1576) 

 

 

Комітет у справах ветеранів та інвалідів розглянув, в межах предмету відання, 

проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

захищених видатків (реєстр. № 1576 від 22.12.14), поданий Кабінетом Міністрів 

України. 

Законопроектом пропонується внести зміни, зокрема, до статей 89 та 102 

Бюджетного кодексу України, якими:  

перше: вилучити із видатків, що здійснюються з районних бюджетів та 

бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного 

значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, 

видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян (зміни до статті 89 Кодексу); 

друге: вилучити із переліку видатків, які здійснюються за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм 

соціального захисту, видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян, зокрема,  

ветеранів війни (до ветеранів війни відносяться інваліди війни, учасники 

бойових та учасники війни);  

осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту" (до членів сімей загиблих (тих, які пропали 

безвісти) військовослужбовців, партизанів та інших осіб, зазначених у статті 10 
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"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", належать:  

утриманці загиблого  або  того,  хто пропав безвісти,  яким у зв'язку з цим 

виплачується пенсія;  батьки; один з подружжя, який не  одружився  вдруге,  

незалежно  від того, виплачується йому пенсія чи ні;  діти, які не мають (і не мали) 

своїх сімей; діти, які мають свої сім'ї, але стали  інвалідами  до досягнення 

повноліття; діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти);  

 осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (до таких осіб 

відносяться особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, Герої Радянського 

Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма і більше 

медалями "За відвагу", а також  Герої Соціалістичної  Праці, удостоєні цього 

звання за працю в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років). 

вдів (вдівців) та батьків померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 

заслуги перед Батьківщиною;  

осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (до таких осіб 

відносяться Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена 

Трудової Слави); 

вдів (вдівців) та батьків померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною;  

ветеранів праці; 

жертв нацистських переслідувань. 

Необхідно зазначити, що проектом Закону України «Про внесення змін та 

визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» 

(реєстр. № 1577 від 22.12.14), поданим Кабінетом Міністрів України, передбачено 

внести зміни до низки законів в частині відміни права на пільговий проїзд, у тому 

числі передбаченого: 

1. Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального 

захисту»  

1.1 для учасників бойових дій (цій категорії осіб надано право на 

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;  безплатний проїзд 

один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або 

міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного 

сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту 

з 50-процентною знижкою); 

1.2 для інвалідів війни  

(цій категорії осіб надано право на: 

а)  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;  
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б) інвалідам I і II груп надається право безплатного проїзду один раз на рік 

(туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним 

транспортом, а особам, які супроводжують інвалідів I групи (не більше одного 

супроводжуючого), - 50-процентна знижка вартості проїзду один раз на рік (туди 

і назад) зазначеними видами транспорту;  

в) інвалідам III групи надається право безплатного проїзду один раз на два 

роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським 

автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або 

проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту з 50-

процентною знижкою вартості проїзду;  

г) інвалідам війни та особам, які супроводжують у поїздках інвалідів І групи 

(не більше одного супроводжуючого), надається право користування міжміським 

транспортом зазначених видів у період з 1 жовтня по 15 травня з 50-процентною 

знижкою вартості проїзду без обмеження кількості поїздок); 

1.3 для учасників війни 

(цій категорії осіб надано право на: 

а) 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;  

б) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, 

повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від 

наявності залізничного сполучення або проїзд один раз на рік (туди і назад) 

вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою); 

1.4 для осіб, на яких поширюється чинність цього Закону 

(цій категорії осіб надано право на: 

а) 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;  

б) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, 

повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від 

наявності залізничного сполучення або проїзд один раз на рік (туди і назад) 

вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою) 

1.5 для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною 

(цій категорії осіб надано право на: 

а) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з 

компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Порядок 

надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом 

Міністрів України;   

б) безплатний проїзд один раз на рік (туди і назад) залізничним транспортом 

у двомісному купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, водним 

транспортом у каютах 1 класу (на місцях першої категорії) експресних і 

пасажирських ліній, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;  
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в) безплатне користування внутріміським транспортом (трамваєм, 

автобусом, тролейбусом, метрополітеном, водними переправами) і поїздами 

приміського сполучення, а в сільській місцевості - автобусами приміських і 

міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних 

незалежно від відстані і місця проживання; 

 

2. Законом України "Про жертви нацистських переслідувань" (пільги 

аналогічні для ветеранів війни): 

 

3. Законом України "Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні" 

(зазначеним Законом надано право: 

 ветеранам праці на безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського 

транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального 

користування (за винятком таксі) в сільській місцевості, а також залізничним і 

водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських 

маршрутів в межах області (Автономної Республіки Крим) за місцем 

проживання); 

особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, - на:   

- безплатний проїзд один раз на рік (туди і назад) залізничним транспортом у 

двомісному купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, водним 

транспортом у каютах першого класу (на місцях першої категорії) експресних і 

пасажирських ліній, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;  

- безплатне користування внутріміським транспортом (трамваєм, 

автобусом, тролейбусом, метрополітеном, водними переправами) і поїздами 

приміського сполучення, а в сільській місцевості - автобусами внутріобласних 

ліній); 

 

4. Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні" 

(цим законом передбачено, що інваліди, діти-інваліди та особи, які 

супроводжують інвалідів першої групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи, 

яка супроводжує інваліда або дитину-інваліда), мають право на безплатний проїзд 

у пасажирському міському транспорті (крім метрополітену і таксі), а також 

всіма видами приміського транспорту. Діти-інваліди та інваліди першої, другої 

груп по зору і з ураженням опорно-рухового апарату та особи, які супроводжують 

інвалідів першої групи або дітей-інвалідів зазначених категорій (не більше однієї 

особи, яка супроводжує інваліда або дитину-інваліда), мають право на безплатний 

проїзд також у метро. Інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують 

інвалідів першої групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка супроводжує 

інваліда або дитину-інваліда), мають право на 50-відсоткову знижку вартості 

проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та 

автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня. Пільгове 

перевезення інвалідів здійснюють усі підприємства транспорту незалежно від 

форми власності та підпорядкування відповідно до Закону України "Про 

транспорт").  
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5. Законом України "Про соціальний захист дітей війни" 

(цим Законом для дітей війни передбачений безплатний проїзд усіма видами 

міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального 

користування в сільській місцевості, залізничним і водним транспортом 

приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області 

(Автономної Республіки Крим) за місцем проживання). 

Представником Міністерства фінансів України зазначено про складну 

фінансово-економічну ситуацію в Державі, в тому числі через продовження 

антитерористичної операції на Сході України. Через це є великі ризики 

невиконання навіть тієї доходної частини, яка передбачена проектом Державного 

бюджету на 2015 рік з урахуванням пропозицій цього та інших законопроектів, які 

розглядаються в пакеті з Державним бюджетом. 

З урахуванням проведеного обговорення Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону «Про внесення змін 

до Бюджетного кодексу України щодо захищених видатків (реєстр. № 1576), 

поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду у першому читанні 

прийняти за основу за умови, що при доопрацюванні законопроекту до ІІ читання 

буде врахована одностайна позиція членів Комітету у справах ветеранів та інвалідів  

про те, що норми діючих законів України, які регулюють питання, що відносяться 

до предмету відання Комітету, а саме: «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», "Про жертви нацистських переслідувань", "Про основні 

засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про статус 

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших 

осіб та їх соціальний захист", "Про соціальний захист дітей війни", "Про 

реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", в частині безплатного 

проїзду усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним 

транспортом, залізничним, водним і повітряним  транспортом не вилучаються, 

а призупиняються на 2015 рік. 

 

2. Кабінету Міністрів України не пізніше 20 січня 2015 року подати до 

Комітету у справах ветеранів та інвалідів пропозиції, опрацьовані за участю 

громадськості,  щодо механізмів компенсації відміни безплатного проїзду для осіб, 

передбачених вищезазначеними законами.   

 

3. Народним депутатам України  - членам Комітету у справах ветеранів та 

інвалідів за результатами  поданих пропозицій не пізніше 10 лютого 2015 року 

внести на розгляд Верховної Ради України законопроект з врегулювання 

порушеного питання.  

 

4. Надіслати рішення до Комітету з питань бюджету, визначеного головним з 

опрацювання законопроекту. 

 

 

 

 

Голова Комітету       ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 


