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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 основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» щодо захисту 

прав, основоположних свобод та законних інтересів інвалідів  

(реєстр. №1434) 

 

 

Розглянувши проект Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» щодо 

захисту прав, основоположних свобод та законних інтересів інвалідів 

(реєстр.№ 1434 від 11.12.2014 р.), поданий народними депутатами України 

Барвіненком В.Д., Герегою О.В., Шиньковичем А.В., Мельниченком В.В., 

Комітет зазначає наступне. 

Поданим законопроектом пропонується внести зміни до Закону 

України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» з метою 

приведення положень цього Закону у відповідність до Закону України «Про 

ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до 

неї». 

Зокрема, законопроектом пропонується доповнити Закон України «Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» положеннями стосовно: 

- додаткових гарантій щодо унеможливлення будь-якої дискримінації 

за ознакою інвалідності (зміни до ст.2);  

- посилення просвітницько-виховної роботи держави у питаннях 

інвалідності, зміцнення поваги до прав і достоїнства людей з інвалідністю з 



метою ефективного включення їх до суспільного життя нарівні з іншими 

громадянами (зміни до ст.4, 9); 

- посилення правового, соціального захисту людей з інвалідністю, 

підвищення ролі громадських організацій людей з інвалідністю при 

прийнятті рішень, що стосується їх інтересів (зміни до ст.6, 7, 12, 29) тощо. 

За висновком Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України за результатами розгляду в першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених 

зауважень і пропозицій. Зокрема, акцентується увага на тому, що 

імплементація положень Конвенції ООН про права інвалідів до норм чинного 

законодавства України шляхом буквального повторення положень Конвенції 

(з урахуванням недоліків перекладу) без належного редакційного 

опрацювання (що пропонується, зокрема, у змінах до статті 4 Закону) не 

може бути визнана вдалою. 

 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції у своєму висновку 

зазначає, що у проекті акта не виявлено корупціогених факторів – проект 

акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

 

Комітет підтримує ідею підвищення правової та соціальної 

захищеності людей з інвалідністю. Проте, погоджується із зауваженнями 

Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 

України, що перенесення деяких положень Конвенції ООН про права 

інвалідів до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» є недоцільним, оскільки зазначена Конвенція з березня 2010 року є 

частиною законодавства України. З метою недекларативного посилення 

захищеності людей з інвалідністю необхідно вносити зміни до законодавства, 

які спрямовані на реальне вирішення проблемних питань цієї категорії 

громадян, спрощення механізмів підтримки і захисту людей з інвалідністю, 

усунення протиріч у законодавстві чи неоднозначного трактування норм 

законодавства тощо.  

 

За підсумками проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» щодо захисту прав, основоположних свобод та законних 

інтересів інвалідів (реєстр. №1434 від 11.12.2014 р.), поданий народними 

депутатами України Барвіненком В.Д., Герегою О.В., Шиньковичем А.В., 

Мельниченком В.В., за результатами розгляду у 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 



 


