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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 18 березня 2015 року 

 

 

Про проект Закону України 

про внесення змін до окремих законів України щодо поновлення 

безкоштовного проїзду пенсіонерам, учасникам війни, інвалідам та 

іншим категоріям громадян (реєстр. № 1872) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до окремих 

законів України щодо поновлення безкоштовного проїзду пенсіонерам, 

учасникам війни, інвалідам та іншим категоріям громадян (реєстр. № 1872 

від 28.01.2015 року), поданий народним депутатом України Міщенком С.Г., 

Комітет зазначає наступне. 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» № 76-VIII від 

28.12.2014 року, з 1 червня 2015 року скасовується право окремих категорій 

громадян на безкоштовний проїзд громадським транспортом загального 

користування. Це стосується, зокрема, учасників війни, членів сімей загиблих 

військовослужбовців, інвалідів ІІІ групи, дітей війни, ветеранів праці, жертв 

нацистських переслідувань. 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту», «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про 

соціальний захист дітей війни», «Про охорону дитинства», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про жертви нацистських переслідувань» та 

зберегти для вищезазначених категорій громадян право на пільговий проїзд в 

міському та приміському транспорті і після  1 червня 2015 року 
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За інформацією Міністерства інфраструктури України, витрати 

транспортних підприємств, пов’язані із забезпеченням перевезення пільгових 

категорій населення, відшкодовуються за рахунок державного або місцевого 

бюджетів. Фактично такі витрати відшкодовуються у розмірі «максимально 

до 30% від здійснених перевезень». Так, у 2014 році Укрзалізницею заявлена 

сума відшкодування становила 603,6 млн. грн., а було відшкодовано 165,6 

млн. грн. Необхідною умовою підвищення ефективності та дієвості роботи 

транспорту є реформування діючої системи пільг на проїзд. 

Найефективнішим способом вирішення цього питання є перехід на адресну 

грошову допомогу. 

Головне науково – експертне управління Апарату Верховної Ради 

України, підтримуючи ідею законопроекту, висловило щодо нього низку 

зауважень, зокрема, щодо необхідності приведення його у відповідність із 

вимогами Бюджетного кодексу України в частині визначення джерел 

покриття додаткових витрат. 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції зазначає, що у 

проекті акта не виявлено корупційних факторів і він відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. 

 

Комітетом підтримується ідея законопроекту щодо підвищення 

соціального захисту вразливих категорій громадян. Водночас, слід взяти до 

уваги те, що місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування, відповідно до їх компетенції, мають право за рахунок 

місцевих бюджетів надавати пільги, зокрема, на проїзд окремим категоріям 

населення. Крім того, за домовленостями, яких було досягнуто між Урядом 

та керівниками усіх депутатських фракцій Верховної Ради України під час 

прийняття Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких законодавчих актів України» № 76-VIII, прийнято 

рішення зберегти право на пільговий проїзд за інвалідами І та ІІ групи, 

інвалідами війни (незалежно від групи інвалідності), учасниками бойових 

дій. Питання надання права на пільговий проїзд іншим категоріям населення, 

відповідно до зазначених домовленостей, вирішено розглянути за 

результатами виконання Державного бюджету за І півріччя поточного року. 

Члени Комітету одностайні в тому, що при розгляді порушеного 

питання необхідно знайти такі шляхи вирішення проблемних питань у сфері 

соціального захисту населення, які по-перше: дозволять досягти 

збалансованості між фінансовою спроможністю Держави та інтересами 

вразливих категорій населення, по-друге: дадуть можливість виконувати вже 

прийняті рішення, а нові пропозиції будуть реально забезпечені фінансовими 

ресурсами. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до окремих законів України щодо поновлення безкоштовного 

проїзду пенсіонерам, учасникам війни, інвалідам та іншим категоріям 
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громадян (реєстр. № 1872), поданий народним депутатом України Міщенком 

С.Г., відхилити. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначити 

Голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

Голова Комітету       О.Третьяков 


