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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 статті 5 Закону України "Про встановлення 

державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій 

громадського протесту та членам їх сімей" щодо джерела покриття витрат 

(реєстр. № 1592) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до статті 5 Закону 

України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам 

масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" щодо джерела 

покриття витрат (реєстр. № 1592 від 23.12.2014 року), поданий народними 

депутатами України Ляшком О.В. та іншими, Комітет у справах ветеранів та 

інвалідів зазначає наступне. 

Верховна Рада України 21 лютого 2014 року ухвалила Закон України 

«Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових 

акцій громадського протесту та членам їх сімей» № 745 (далі Закон).  

Законом визначено порядок призначення та виплати державної допомоги 

постраждалим учасникам та членам сімей учасників масових акцій 

громадського протесту, що розпочалися в Україні 21 листопада 2013 року. 

Статтею 4 Закону передбачені такі розміри державної допомоги 

постраждалим та членам їх сімей: 
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1) допомога у зв’язку зі смертю члена сім’ї, який брав участь у масових 

акціях громадського протесту, за умови, що смерть безпосередньо пов’язана з 

участю в масових акціях громадського протесту, - один мільйон гривень; 

2) допомога у зв’язку з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень учаснику 

масових акцій громадського протесту - сімсот тисяч гривень; 

3) допомога у зв’язку з нанесенням тілесних ушкоджень середньої 

тяжкості учаснику масових акцій громадського протесту - п’ятсот тисяч 

гривень; 

4) допомога у зв’язку з нанесенням легких тілесних ушкоджень, побоїв, 

мордувань учаснику масових акцій громадського протесту - двісті тисяч 

гривень; 

5) допомога у зв’язку із знищенням або пошкодженням майна учасника 

масових акцій громадського протесту - в розмірі витрат, необхідних для 

відновлення майна або придбання майна аналогічної вартості. 

Покриття витрат на виплату державної допомоги постраждалим 

учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей відповідно 

до статті 5 зазначеного Закону здійснюється із резервного фонду Державного 

бюджету України на 2014 рік. 

Пунктом другим Прикінцевих положень Закону передбачено Кабінету 

Міністрів України у десятиденний строк з дня опублікування цього Закону 

(опублікований 28.02.2014 р.) ухвалити порядок призначення і виплати 

державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського 

протесту та членам їх сімей і перелік документів, необхідних для призначення 

допомоги за цим Законом. Станом на 24.12.2014 року такого порядку нема.  

Законопроектом за реєстр. № 1592 вносяться зміни до статті 5 Закону, 

якими пропонується передбачити покриття витрат на виплату державної 

допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та 

членам їх сімей із резервного фонду Державного бюджету України на 

відповідний рік. 

Водночас слід зазначити, що на розгляді в Верховній Раді України 

знаходиться урядовий проект Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2015 рік» (реєстр. № 1000), відповідно до пункту 7 Прикінцевих 

положень якого норми деяких законів України, зокрема статті 4 Закону 

України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам 

масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" застосовуються у 

порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з 

наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів 

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Згідно узагальнюючого висновку Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України, за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу. 

Погоджуючись з авторами законопроекту щодо необхідності посилення 

захисту законних прав та інтересів постраждалих учасників масових акцій 

громадського протесту та членів їх сімей, членами Комітету були висловлені 

застереження до законопроекту. Зокрема, на думку членів Комітету прийняття 

http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/719-18
http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/719-18
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http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/719-18
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такої норми фактично розтягне на невизначений термін отримання учасниками 

масових акцій громадського протесту та членами їх сімей державної допомоги, 

яку вони мали отримати ще у 2014 році відповідно до Закону. 
 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення 

Комітет вирішив: 

 

 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до статті 5 Закону України "Про встановлення державної 

допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та 

членам їх сімей" щодо джерела покриття витрат (реєстр. № 1592), поданий 

народними депутатами України Ляшком О.В. та іншими, за результатами 

розгляду у першому читанні направити суб’єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання. 

 

2. Виступаючим на пленарному засіданні з цього питання визначено 

Голову Комітету у справах ветеранів та інвалідів  Третьякова О.Ю. 

 

 

 

 

Голова Комітету       ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 


