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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 
 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

 

 

від 11 лютого 2015 року 

 

 

 

 

Про проект Закону України  

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни» 

 (реєстр. № 0932, друге читання) 

 

 

Верховною Радою України 7 скликання 3 червня 2014 року прийнято за 

основу проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни»                  

(реєстр. № 4081 від 06.02.2014 року), поданий народними депутатами України 7 

скликання Томенком М.В. та Сушкевичем В.М. 

Відповідно до частини другої статті 106 Регламенту Верховної Ради 

України прийняті Верховною Радою попереднього скликання в першому чи 

наступних читаннях законопроекти, але не прийняті в цілому, готуються і 

розглядаються Верховною Радою нового скликання за процедурою підготовки 

до другого читання, встановленою цим Регламентом. Законопроект за реєстр. 

№ 4081 зареєстрований у Верховній Раді України 8 скликання за новим  реєстр. 

№ 0932. 

Згідно із статтею 116 Регламенту Верховної Ради України для розгляду 

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни»                

(реєстр. № 0932) у другому читанні від суб’єктів права законодавчої ініціативи 



  

надійшло 16 пропозицій, 15 з яких враховані, 1 – відхилена, але врахована по 

суті.  

Розглянувши порівняльну таблицю, підготовлену для розгляду 

вказаного  законопроекту у другому читанні, та з урахуванням проведеного 

обговорення, Комітет вирішив: 

1. Схвалити порівняльну таблицю до проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня 

соціального захисту ветеранів війни» (реєстр. № 0932), підготовлену для 

розгляду його у другому читанні, та рекомендувати Верховній Раді України 

прийняти зазначений законопроект в другому читанні та в цілому як Закон. 

 

2. Доповісти законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради 

України  доручити Голові Комітету Третьякову О.Ю. 

 

 

 Голова Комітету     О.ТРЕТЬЯКОВ 
 


