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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 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» щодо посилення вимог до 

надання статусу учасника бойових дій 

(реєстр. № 1802) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до статті 6 

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

щодо посилення вимог до надання статусу учасника бойових (реєстр. № 1802 

від 20.01.2015 року), поданий народними депутатами України Чепиногою 

В.М. та Найємом М., Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується доповнити пункт 19 частини 1 статті 6 

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

положенням, згідно з яким доцільність залучення, перебування та 

безпосередньої участі в антитерористичній операції осіб, які мають право на 

отримання статусу учасника бойових дій, встановлюється Кабінетом 

Міністрів України виключно на основі документів, що містять детальну 

аргументацію необхідності такого залучення, представлених 

Міністерством оборони України. 

На думку Міністерства оборони України, запропонована норма 

законопроекту щодо «доцільності залучення до антитерористичної операції», 

зокрема, військовослужбовців Збройних Сил України, передбачатиме 
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проведення попереднього узгодження керівниками органів військового 

управління всіх своїх рішень щодо залучення особового складу до 

антитерористичної операції з Кабінетом Міністрів України, до повноважень 

якого не входить виконання таких повноважень. 

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції (далі Служба) зазначає про те, що крім 

військовослужбовців та працівників Збройних Сил України в 

антитерористичній операції беруть участь також військовослужбовці та 

працівники Національної гвардії України, СБУ, МВС, 

Держприкордонслужби, інших військових формувань та правоохоронних 

органів, працівники підприємств, установ та організацій. Тому пропозиція 

щодо представлення Міністерством оборони України документів, що містять 

детальну аргументацію необхідності залучення військовослужбовців та 

інших осіб, передбачених в пункті 19 статті 6 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», до участі в 

антитерористичній операції виключно цим Міністерством, є суперечливою. 

На думку Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України для досягнення задекларованої мети прийняття 

законопроекту слід визначати не доцільність залучення певних осіб до участі 

в антитерористичній операції, а тим більш їх перебування та саму 

безпосередню участь у її проведенні, а підтверджувати достовірність такої 

участі.  

Запропоноване доповнення, на думку Головного науково – експертного 

управління, занадто бюрократизує і до того достатньо складну процедуру 

отримання статусу учасника бойових дій. Запропонована новела фактично 

виключить можливість отримання вказаного статусу бійцями добровольчих 

формувань, деякі з яких досі не легалізовані. 

Згідно узагальнюючого висновку Головного науково – експертного 

управління, за результатами розгляду в першому читанні законопроект 

доцільно повернути суб‘єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. 

Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує 

Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні 

направити законопроект суб’єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції зазначає, що у 

проекті акта не виявлено корупційних факторів і він відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. 

 Під час обговорення законопроекту акцентовано увагу на тому, що 

запропоновані зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» не відповідають задекларованій меті законопроекту. 

Це пов’язано з тим, що правові основи мобілізації в Україні, засади 

організації цієї роботи, повноваження органів державної влади, інших 

державних органів щодо здійснення мобілізаційних заходів, визначені 

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». А 
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відповідно до  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» відповідний статус (учасника бойових дій, інваліда 

війни, учасника війни) надається вже по факту участі особи у відповідних 

заходах (у бойових діях, в антитерористичній операції тощо).  

 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного 

обговорення Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

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

гарантії їх соціального захисту щодо посилення вимог до надання статусу 

учасника бойових (реєстр. № 1802), поданий народними депутатами України 

Чепиногою В.М. та Найємом М., за результатами розгляду в першому 

читанні відхилити. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначити 

Голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

 

 

Голова Комітету       О.Третьяков 
 

 

 


