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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 Закону України  

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"  

щодо медичного забезпечення учасників бойових дій 

(реєстр. № 1745) 

 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо 

медичного забезпечення учасників бойових дій (реєстр. № 1745 від 

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

Єремеєвим І.М., Москаленком Я.М., Развадовським В.Й., Івахівим СП. та 

Курячим М.П., Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 12 Закону 

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

надати учасникам бойових дій право на: 

1) одержання компенсації вартості самостійно придбаних ліків, 

лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного 

призначення. 

Міністерство охорони здоров’я України зазначає, що в цій частині 

законопроект потребує доопрацювання; 

2) щорічне безоплатне медичне обстеження і диспансеризацію із 

залученням необхідних спеціалістів; 



 2 

3) безоплатне забезпечення протезами вітчизняного та/або 

закордонного виробництва осіб, які отримали інвалідність у зв’язку з участю 

в антитерористичній операції. Якщо не можливо забезпечити осіб протезами 

вітчизняного виробництва або відсутні вітчизняні протези необхідного типу, 

пропонується витрати, пов'язані з придбанням протезів закордонного 

виробництва, відшкодовувати за рахунок коштів Державного бюджету 

України. 

З цього приводу слід звернути увагу, що відповідно до статті 4 Закону 

України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» військовослужбовці 

(резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та перебували 

безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, а також 

працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, мають право на 

забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими 

засобами реабілітації, послугами медичної реабілітації, санаторно-курортним 

оздоровленням на підставі висновків лікарсько-консультативних  комісій 

лікувально-профілактичних закладів чи рішень військово-лікарських комісій 

незалежно від встановлення їм інвалідності. 

На думку Міністерства соціальної політики України, запропоновані 

законопроектом норми щодо відшкодовування за рахунок коштів 

Державного бюджету України витрат, пов'язаних з придбанням протезів 

закордонного виробництва, потребують доопрацювання, оскільки під 

поняттям „відшкодування" розуміється, що технічні та інші засоби 

реабілітації повинні бути виготовлені за рахунок коштів підприємства або 

учасника антитерористичної операції та в подальшому фінансуватися за 

рахунок коштів державного бюджету. З огляду на викладене, запропоновані 

зміни необхідно привести у відповідність до статті 26 Закону України „Про 

реабілітацію інвалідів в Україні", якою передбачено, що безкоштовне 

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за індивідуальною 

заявкою інваліда, послугами з післягарантійного ремонту здійснюється у 

вигляді грошової допомоги інвалідам для оплати вартості виданих виробів та 

наданих послуг шляхом безготівкового перерахування коштів 

підприємствам, що виконали зазначені заявки, та відповідають 

кваліфікаційним вимогам, які визначені центральним органом виконавчої 

влади у сфері соціальної політики. 

На думку Міністерства фінансів України, запропоновані 

законопроектом норми щодо отримання учасниками бойових дій компенсації 

вартості самостійно придбаних ліків, лікарських засобів, імунобіологічних 

препаратів та виробів медичного призначення, а також відшкодування 

інвалідам з Державного бюджету України витрат, пов'язаних з придбанням 

протезів закордонного виробництва, можуть призвести до додаткових 
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видатків бюджету. При цьому потрібно врахувати, що у Державному 

бюджеті України на 2015 рік Міністерству соціальної політики України, як 

головному розпоряднику бюджетних коштів, у складі бюджетної програми 

2507030 „Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів" 

враховано видатки на забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації окремих категорій населення, у тому числі військовослужбовців, 

які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та перебували у 

районах проведення антитерористичної операції, незалежно від встановлення 

їм інвалідності. Крім того, за бюджетною програмою 2505040 „Забезпечення 

протезуванням та ортезуванням виробами підвищеної функціональності за 

технологіями виготовлення, які відсутності в Україні, окремих категорій 

громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або у 

забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки 

або кінцівок" передбачені видатки у сумі 150,0 млн. гривень.  
Комітет з питань запобігання і протидії корупції зазначає, що у 

проекті акта не виявлено корупційних факторів і він відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України висловлює щодо законопроекту низку зауважень, зокрема, щодо 

необхідності уточнення механізму реалізації запропонованої підстави 

одержання компенсації у випадку самостійного придбання ліків, лікарських 

засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення 

учасниками бойових дій. У цьому випадку потребує уточнення, чи відповідає 

призначення ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та 

виробів медичного призначення стандартам у сфері охорони здоров'я − 

клінічним протоколам (стаття 14-1 Основ законодавства України про 

охорону здоров‘я), висновку спеціаліста щодо медичних призначень.  Крім 

того, положення щодо соціальних гарантій учасників бойових дій, які 

отримали інвалідність у зв’язку з участю в антитерористичній операції, 

доцільно врегулювати на рівні Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» у нормах, що стосуються інвалідів війни. 

Згідно узагальнюючого висновку Головного науково – експертного 

управління за результатами розгляду у першому читанні законопроект може 

бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень і 

пропозицій. 

Підтримуючи ідею законопроекту щодо необхідності посилення 

соціального захисту учасників бойових дій, члени Комітету погодились із 

зауваженням центральних органів виконавчої влади та Головного науково – 

експертного управління щодо необхідності уточнення механізму реалізації 

запропонованої підстави одержання компенсації у випадку самостійного 

придбання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів 

медичного призначення, а також щодо уточнення джерел покриття 

додаткових витрат, пов’язаних з реалізацією запропонованих змін.         

Зважаючи на  вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення 

Комітет вирішив: 
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1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту" щодо медичного забезпечення учасників бойових дій 

(реєстр. № 1745), поданий народним депутатом України Лабазюком С.П. та 

іншими народними депутатами України, за результатами розгляду в першому 

читанні повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні з цього питання 

визначити Голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

Голова Комітету       О.Третьяков 
 

 

 

 

 


