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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 проект Закону України  

про внесення змін до деяких законів України (щодо адресного поштового 

інформування про пільги та інші види соціальної допомоги маломобільних 

та інших соціально вразливих груп населення) 

(реєстр. № 1181) 

 

Розглянувши проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України (щодо адресного поштового інформування про пільги та інші 

види соціальної допомоги маломобільних та інших соціально вразливих груп 

населення)» (реєстр. № 1181 від 02.12.2014 року), поданий народним депутатом 

України Фаєрмарком С.О., Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується запровадити адресне поштове 

інформування громадян, а також інформування іншими засобами, що мають 

забезпечувати донесення відповідної інформації, про пільги та інші види 

соціальної допомоги.  

З цією метою пропонується внести зміни до таких законів України: "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; "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 статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи"; "Про соціальний захист дітей війни"; "Про 

соціальні послуги"; "Про жертви нацистських переслідувань"; "Про основні 

засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні"; "Про реабілітацію інвалідів в Україні". 

Крім того, пропонується внести зміни до Закону України "Про поштовий 
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зв'язок" та встановити, що послуги в частині забезпечення реалізації адресного 

поштового інформування про пільги та інші види соціальних гарантій будуть 

надаватися національним оператором поштового зв’язку.  

Обов’язок щодо адресного поштового інформування законопроектом 

пропонується покласти на орган, уповноважений на ведення Єдиного 

державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.  

Відповідно до Положення про Єдиний державний автоматизований 

реєстр осіб, які мають право на пільги (далі Реєстр), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117, завдання ведення 

обліку пільговиків шляхом формування на кожного пільговика персональної 

облікової картки, збирання, систематизація і зберігання інформації щодо 

пільговиків, її оновлення покладено на управління праці та соціального захисту 

населення районних, районних у містах Києві та Севастополі 

держадміністрацій, структурні підрозділи з питань праці та соціального захисту 

населення виконавчих органів місцевих рад. Інформація до Реєстру вноситься 

на підставі документів, особисто поданих пільговиком.  

Комітет з питань інформатизації та зв’язку та Комітет з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи рекомендують Верховній Раді України за 

результатами розгляду у першому читанні направити законопроект суб’єкту 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

Міністерство соціальної політики України не підтримує законопроект та 

зазначає, що інформування громадян стосовно їх соціального захисту 

законодавством врегульовано. Так, працівники управлінь соціального захисту 

населення, при включенні інформації про пільговиків до Реєстру, інформують 

громадян про передбачені для них види соціальної підтримки. Крім того, в 

Україні працює безкоштовна урядова телефонна «гаряча лінія» - телефонний 

центр спілкування Уряду з громадянами, що, на думку Міністерства, дозволяє 

громадянам отримувати інформацію з порушених ними питань, у тому числі 

щодо пільг та допомоги, на які вони мають право. 

Міністерство інфраструктури України, підтримуючи законопроект в 

цілому, звертає увагу на необхідність додаткових бюджетних видатків на його 

реалізацію. 

Міністерство фінансів України зазначило, що запропонований в 

законопроекті порядок інформування громадян про передбачені 

законодавством пільги фінансово не забезпечений, тому буде мати суто 

декларативний характер, не сприятиме покращенню становища інвалідів, 

ветеранів війни та інших соціально вразливих груп населення та може 

викликати негативну реакцію цих громадян.  

Комітет з питань запобігання і протидії корупції зазначає, що у проекті 

акта не виявлено корупційних факторів і він відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. 

Згідно узагальнюючого висновку Головного науково – експертного 

управління Апарату Верховної Ради України, за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням 

висловлених зауважень (висловлено зауваження щодо необхідності приведення 
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законопроекту у відповідність із вимогами Бюджетного кодексу України в 

частині введення закону в дію та щодо визначення джерел покриття додаткових 

витрат). 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

 

 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України (щодо адресного поштового 

інформування про пільги та інші види соціальної допомоги маломобільних та 

інших соціально вразливих груп населення)» (реєстр. № 1181), поданий 

народним депутатом України Фаєрмарком С.О., за результатами розгляду у 

першому читанні направити суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

2. Доповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначено 

Голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

 

 

Голова Комітету       О.Третьяков 
 


