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від  24 грудня  2014 року 

 

 

 

Про проект Закону України «Про внесення змін та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів 

України» 

(реєстр.№ 1577, КМУ) 

 

Розглянувши зазначений вище проект закону, Комітет, в межах предмету 

відання, зазначає наступне. 

Законопроектом з метою, як зазначає суб’єкт права законодавчої ініціативи, 

збалансування Державного бюджету України та ефективного і раціонального 

використання бюджетних коштів, пропонується: 

1) вилучити норми щодо безплатного проїзду 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 для: 

учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників війни, осіб, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною, а також осіб, на яких поширюється 

чинність Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

(члени сімей загиблих, померлих); 

колишніх в'язнів концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового 

тримання, в тому числі неповнолітніх в’язнів та малолітніх в’язнів, визнаним 

інвалідами, а також дружин (чоловіків) померлих жертв нацистських 

переслідувань, що передбачені у Законі України "Про жертви нацистських 

переслідувань"; 



ветеранів праці, та осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, визначених у Законі України "Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" -  

інвалідів, що передбачено у Законі України "Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні"; 

ветеранів військової служби (за винятком учасників антитерористичної 

операції), що передбачено у Законі України "Про статус ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх 

соціальний захист"; 

дітей війни, що передбачено у Законі України "Про соціальний захист 

дітей війни"; 

реабілітованих, визначених у Законі України "Про реабілітацію жертв 

політичних репресій на Україні"; 

 

2) вилучити норми щодо безплатного проїзду один раз на рік чи два 

роки (в залежності від статусу ) залізничним, водним, повітряним або 

міжміським автомобільним транспортом для: 

всіх категорій ветеранів війни, визначених Законом України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, визначених у 

Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні"; 

всіх категорій колишніх в’язнів, визначених у Законі України "Про 

жертви нацистських переслідувань"; 

інвалідів, передбачених Законом України "Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні";  

ветеранів військової служби (за винятком учасників антитерорестичної 

операції), передбачених Законом України "Про статус ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх 

соціальний захист"; 

 

3) вилучити норми щодо компенсації вартості проїзду до санаторно-

курортного закладу і назад (безплатне позачергове щорічне забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням збережено) для інвалідів війни та осіб, які 

мають особливі заслуги перед Батьківщиною, передбачених  Законом України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» а також осіб, які 

мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,  визначених Законом 

України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні"; 

 

4) вилучити норми щодо вступу поза конкурсом до вищих та професійно-

технічних навчальних закладів України (замінено на вступ на конкурсній основі 

відповідно до здібностей) для всіх категорії осіб з числа передбачених законами 

України «Про підвищення престижності шахтарської праці», «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та "Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні"; 

 



5) визначити, що всі пільги (безплатне одержання ліків, першочергове 

безплатне зубопротезування, знижка квартирної плати,  знижка плати за 

комунальні послуги, знижка вартості палива, для осіб, які проживають у 

будинках, що не мають центрального опалення, позачергове користування всіма 

послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних 

телефонів, тощо) всім категоріям осіб, надаються за умови, якщо розмір 

середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за 

попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на 

податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 

Довідково  

Податковий Кодекс України, ст.169.4.1.  

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на 

користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна 

плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації 

та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру 

місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня 

звітного податкового року, помноженого на 1,4  (1218х1.4=1705 грн.); 

Набуття чинності цим законопроектом пропонується з 1 січня 2015 року, 

крім норм у частині врахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї 

при наданні пільг, які  набувають чинності з 1 липня 2015 року. 

 

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. 

 

Враховуючи викладене та з урахуванням проведеного обговорення, Комітет 

вирішив:  

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

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

(реєстр. № 1577), 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 науки і освіти,  визначеного 

головним з опрацювання законопроекту. 

 

Голова Комітету     Третьяков О.Ю. 


