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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, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю   
 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

 

 

від 4 березня 2015 року 

 

 

 
 

Про проекти законів України  

про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» щодо соціальних і майнових 

гарантій учасникам добровольчих батальйонів 

(реєстр. № 1684) 

та 

про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»  

щодо додаткових гарантій для учасників бойових дій 

(реєстр. № 1684-1) 

 

 

Розглянувши проекти законів України про внесення зміни до статті             

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

щодо соціальних і майнових гарантій учасникам добровольчих батальйонів 

(реєстр. № 1684 від 30.12.2014 року), поданий народними депутатами України 

Чижмарем Ю.В. та Мельничуком С.П., та про внесення змін до Закону 

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

додаткових гарантій для учасників бойових дій (реєстр. № 1684-1 від 

14.01.2015 року), поданий народними депутатами України Лабазюком С.П., 

Івахівим С.П. та іншими, Комітет зазначає наступне. 

Перелік категорій осіб із числа безпосередніх учасників антитерористичної 

операції, які мають право на встановлення статусу учасника бойових дій, 

визначений пунктом 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус 
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ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». До таких категорій осіб 

відносяться, зокрема, військовослужбовці  (резервісти, військовозобов’язані), 

працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Міністерства 

внутрішніх справ України та інших, утворених відповідно до законодавства, 

військових формувань. 

Встановлення статусу учасника бойових дій учасникам добровольчих 

батальйонів, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

законодавством не передбачено. 

Законопроектом за реєстр. № 1684 пропонується внести зміни до 

пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» та надати право на встановлення статусу 

учасника бойових дій учасникам добровольчих батальйонів, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції. 

Участь особи в антитерористичній операції в складі добровольчого 

батальйону пропонується підтверджувати рішенням суду за свідченням не 

менше двох осіб, яким на день винесення рішення суду надано статус учасника 

бойових дій відповідно до абзацу першого пункту 19 частини першої Закону 

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

Законопроектом за реєстр. № 1684-1 пропонується пункт 19 частини 

першої статті 6 зазначеного Закону доповнити новим абзацом та встановити, 

що Міністерство оборони України, його структурні підрозділи зобов’язані 

забезпечити видачу довідок, що підтверджують участь в антитерористичній 

операції, всім без виключення військовослужбовцям (резервістам, 

військовозобов’язаним), в тому числі військовослужбовцям Національної 

гвардії України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ 

України та інших організацій, передбачених пунктом 19 статті 6 зазначеного 

Закону.  

Довідки пропонується видавати протягом 7 робочих днів з моменту 

прийняття рішення про демобілізацію та/або протягом 3 робочих днів з 

моменту звернення відповідних осіб.   

За інформацією Міністерства оборони України зазначене Міністерство 

видає довідки про участь в антитерористичній операції лише 

військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України.  

Головне науково – експертне управління Апарату Верховної Ради 

України, підтримуючи законодавчі пропозиції, спрямовані на вирішення 

питання встановлення статусу учасника бойових дій учасникам добровольчих 

батальйонів, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та 

вдосконалення порядку визнання таких осіб учасниками бойових дій, 

висловило низку зауважень і пропозицій до законопроектів. Зокрема, 

обмеження доказів, якими може бути підтверджено участь особи в бойових 

діях в антитерористичній операції  в складі добровольчого батальйону лише 

свідченнями не менш двох осіб, які на день винесення рішення суду отримали 

статус учасника бойових дій, звужує права осіб на одержання відповідного 

статусу (законопроект за реєстр. № 1684). Відповідно до статті 57 Цивільного 

процесуального кодексу України у судовому процесі доказами є будь-які 
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фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність 

обставин, що обґрунтовують вимоги та заперечення, та інших обставин, які 

мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі 

пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, 

показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко - і 

відеозаписів, висновків експертів.  

Щодо встановлення статусу учасника бойових дій учасникам 

антитерористичної операції із числа добровольців, на думку Головного 

науково –експертного управління, вирішення зазначеного питання було б 

доцільно об‘єднати з вирішенням питання визнання учасниками бойових дій 

учасників добровольчих формувань, які утворені громадськими організаціями 

або самоорганізувалися, як це передбачено у проекті 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» за реєстр. № 1688, в якому 

питання вдосконалення порядку надання відповідного статусу розглядаються 

комплексно та більш системно.  

Не підтримує Головне науково – експертне управління також 

пропозицію законопроекту за реєстр. № 1684-1 щодо покладення лише на  

Міністерство оборони України та його структурні підрозділи зобов‘язання 

щодо забезпечення видачі довідок, що підтверджують участь в 

антитерористичній операції  всіх осіб, передбачених в пункті 19 частини 

першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». Така процедура ускладнить видачу відповідних довідок 

для зазначених осіб і може негативно позначитися на захисті їх прав.    

Згідно узагальнюючого висновку Головного науково – експертного 

управління законопроект за реєстр. № 1684-1 за результатами розгляду в 

першому читанні доцільно повернути суб‘єктам права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання, а позитивні положення законопроекту за реєстр. № 1684 

можуть бути використані при доопрацюванні законопроекту за реєстр.           

№ 1688. 

 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України проекти законів України про 

внесення зміни до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» щодо соціальних і майнових гарантій 

учасникам добровольчих батальйонів (реєстр. № 1684), поданий народними 

депутатами України Чижмарем Ю.В. та Мельничуком С.П., та про внесення 

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

захисту»  щодо додаткових гарантій для учасників бойових дій (реєстр. № 

1684-1 від 14.01.2015 року), поданий народними депутатами України 

Лабазюком С.П., Івахівим С.П. та іншими, за результатами розгляду у 

першому читанні направити суб’єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 
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2. Доповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначено 

Голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

Голова Комітету       О.Третьяков 
 


