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В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 
 

 

Комітет у справах ветеранів та інвалідів 
 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 14 січня 2015 року 

 

 

 

Про проект Закону України  

про внесення зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» щодо статусу осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України  

(реєстр. № 1688) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо 

статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України (реєстр. № 1688 від 30.12.2014 року), поданий народними депутатами 

України – членами Комітету у справах ветеранів та інвалідів Третьяковим О.Ю., 

Шухевичем Ю.Р., Мірошником А.М., Гаврилюком М.В., Бурбаком М.Ю., 

Загорієм Г.В. та Рибчинським Є.Ю., Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом передбачається внесення змін до Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», якими 

пропонується: 

1) надати право на встановлення статусу учасника бойових дій особам, 

які у складі добровольчих формувань територіальної оборони, що були 

створені державними чи громадськими організаціями, або 

самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому 

такі добровольчі формування та самоорганізації були включенні до складу 
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Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України чи 

Національної гвардії України; 

2) усунути прогалину щодо надання статусу учасника бойових дій 

військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту, особам 

рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій та Державної пенітенціарної служби, які також брали участь у захисті 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України; 

3) надати право на встановлення статусу інваліда війни безпосереднім 

учасникам антитерористичної операції із числа військовослужбовців, 

працівників, добровольців, волонтерів, які стали інвалідами внаслідок поранення, 

контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах 

антитерористичної операції у період її проведення; 

4) надати право на встановлення статусу учасника війни працівникам 

підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь 

у забезпеченні проведення антитерористичної операції в районах її проведення у 

порядку, встановленому законодавством; 

5) поширити чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту” на сім’ї добровольців та працівників підприємств, установ 

чи організацій, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час залучення та участі в 

антитерористичній операції у період її проведення. 

Головним науково –експертним управлінням  Апарату Верховної Ради 

України висловлено до законопроекту ряд зауважень, які можуть бути враховані 

при опрацюванні законопроекту до другого читання. 

Згідно узагальнюючого висновку Головного науково-експертного 

управління, 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 змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» щодо статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України (реєстр. № 1688 ), поданий народними 

депутатами України Третьяковим О.Ю., Шухевичем Ю.Р., Мірошником А.М., 

Гаврилюком М.В., Бурбаком М.Ю., Загорієм Г.В. та Рибчинським Є.Ю, 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. 
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Голова Комітету       ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 
 


