
 

 

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 07 вересня 2016 року 

 

 

Стан реалізації  Закону України «Про внесення змін до Закону 

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

щодо статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України» № 291 в частині встановлення статусу 

інваліда війни добровольцям (волонтерам), які отримали поранення, 

каліцтво в зв’язку з участю в АТО 

 

 

З 22.06.2015 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до 

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

щодо статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України» № 291 від 7 квітня 2015 року, яким законодавчо 

врегульовано питання надання статусу інваліда війни: 

- військовослужбовцям (резервістам, військовозобов'язаним) та 

працівникам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби 

безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної 

служби України, Державної спеціальної служби транспорту, 

військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового, начальницького 

складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ 

України, Управління державної охорони України, Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали 
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інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, а також працівникам підприємств, установ, організацій, які 

залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та стали 

інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 

забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах 

та у період її проведення; 

- особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або 

каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих 

формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому 

такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України 

та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та 

правоохоронних органів;  

- особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або 

каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення 

у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися 

для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але 

в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу 

Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної 

гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання 

антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами України, 

Міністерством внутрішніх справ України, Національною гвардією України та 

іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями 

та правоохоронними органами; 

- особам, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до 

забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі 

здійснювали волонтерську діяльність) та стали інвалідами внаслідок 

поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення 

антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення. 

Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон про статус 

ветеранів війни) порядок надання статусу інваліда війни зазначеним особам 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

Проте, Кабінет Міністрів України порядок надання статусу інваліда війни 

працівникам підприємств, установ, організацій, добровольцям, волонтерам, які 
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брали участь в антитерористичної операції, визначив лише 31.08.2016, 

прийнявши  постанову № 569 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 3 грудня 2009 р.  № 1317», яка набула чинності 06.09.2016 

(далі – Постанова 569). 

З питання забезпечення реалізації Урядом Закону про статус ветеранів 

війни в частині надання статусу інваліда війни працівникам підприємств, 

установ, організацій, добровольцям, волонтерам Комітет неодноразово звертався 

до Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики 

України, тричі звертався до Кабінету Міністрів України (листи від 08.12.2015 

року № 04-35/13-1062, від 03.06.2016 року № 04-35/06-542, від 08.07.2016 року                

№ 04-35/12-683) та тричі розглядав це питання на своїх засіданнях (01.06.2016, 

17.06.2016 та 06.07.2016). 

Постановою 569 затверджені зміни до: 

1) Положення про медико-соціальну експертизу; 

2) Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності. 

Зазначеними змінами врегульовано питання встановлення причинного 

зв’язку інвалідності з пораненням, контузією або каліцтвом, одержаними під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення: 

- працівникам Збройних Сил, Національної гвардії, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань; 

- працівникам підприємств, установ, організацій;  

- добровольцям добровольчих формувань (незалежно від того чи були в 

подальшому такі добровольчі формування включені до складу Збройних Сил 

України та інших військових формувань); 

- іншим особам, які добровільно забезпечували (або добровільно 

залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому 

числі здійснювали волонтерську діяльність). 

Причинний зв’язок інвалідності з участю в антитерористичній операції 

встановлюють медико-соціальні експертні комісії на підставі: 

а) медичних документів про звернення за медичною допомогою із 

зазначенням обставин одержання поранення, контузії, каліцтва; 

б) документів про безпосереднє залучення до виконання завдань 

антитерористичної операції в районі її проведення або направлення (прибуття) у 

відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районі її 

проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг 

нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання 

поранень), а також документи, що були підставою для прийняття керівниками 

підприємств, установ, організацій рішення про направлення осіб у таке 

відрядження; 

в)  довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального 

штабу Збройних Сил про виконання добровольчими формуваннями завдань 

антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, 

Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до закону 



4 
 

військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; 

чи 

довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального 

штабу Збройних Сил про добровільне забезпечення або добровільне залучення 

особи до забезпечення проведення антитерористичної операції або рішення суду 

про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного 

залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції у разі 

відсутності зазначеної довідки. 

Зазначений порядок встановлення причинного зв’язку інвалідності особи з 

її участю в антитерористичній операції в основному відповідає пропозиціям, які 

надавалися Комітетом при розгляді цього питання на засіданнях Комітету.  

Водночас Комітет  висловлює застереження з приводу того, що зазначений 

порядок встановлення причинного зв’язку інвалідності з участю в 

антитерористичній операції не поширюється на військовослужбовців 

(резервістів, військовозобов’язаних). Для цих категорій осіб залишається 

чинною норма, згідно з якою інвалідність у зв’язку із пораненням, контузією або 

каліцтвом, одержаними під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, пов’язуватимуть «із захистом Батьківщини, 

виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків)». 

На думку Комітету, така ситуація призведе до відсутності достовірної 

інформації про реальну чисельність інвалідів війни з числа  безпосередніх 

учасників антитерористичної операції (оскільки інвалідність 

військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних залишиться 

«прихованою» за формулюванням «отримана при захисті Батьківщини, 

виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків)». 
З урахуванням вищезазначеного та проведеного обговорення, Комітет 

вирішив: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Надалі тримати на контролі питання реалізації Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в частині надання 

статусу інваліда війни працівникам підприємств, установ, організацій, 

добровольцям, волонтерам.  

 

 

Голова Комітету             О. ТРЕТЬЯКОВ 

 

 

 

 


