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Про проект Закону України 

про внесення змін до Закону України "Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"  

щодо відновлення пільг  

(реєстр. № 3814) 
 
 

Розглянувши  проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні" щодо відновлення пільг (реєстр. № 3814 від 

26.01.2016 року), поданий народними депутатами України               

Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В., 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, окремі види пільг ветеранам праці та особам, які мають 

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, надаються за умови, якщо 

розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу 

за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на 

податкову соціальну пільгу (у 2016 році - 1930 грн.).  

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні», якими відновити: 
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 1) для ветеранів праці - право на безплатний проїзд всіма видами 

міського та приміського транспорту, а також на першочергове безплатне 

зубопротезування без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї; 

2) для осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною – 

право на пільговий проїзд, на отримання компенсації вартості проїзду до 

санаторно-курортних закладів, а також на першочергове безплатне 

забезпечення ліками, безплатне виготовлення і ремонт зубних протезів та 

отримання пільг зі сплати за користування житлово-комунальними послугами 

без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї; 

3) для осіб, трудовий договір з якими розірвано за півтора року до 

досягнення пенсійного віку з ініціативи власника або уповноваженого ним 

органу у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі 

ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ та 

організацій, скороченням чисельності або штату працівників, а також 

виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров'я – 

право на достроковий вихід на пенсію. 

Міністерство фінансів України та Міністерство соціальної політики 

України не підтримують зазначений законопроект з урахуванням таких  

обставин: 

- реалізація його положень потребує додаткових видатків з державного 

бюджету, джерела покриття яких не визначені авторами законодавчої 

ініціативи; 

- у разі прийняття Закону термін набрання його чинності (з першого 

числа місяця, що слідує за місяцем, в якому його опубліковано) не відповідає 

вимогам Бюджетного кодексу України; 

- в умовах необхідності упорядкування системи пільг та забезпечення 

її адресності, розширення переліку пільгових послуг вбачається недоцільним. 

Головне науково – експертне управління Апарату Верховної Ради 

України, підтримуючи загальне спрямування законопроекту на посилення 

соціальної захищеності осіб похилого віку, вважає за доцільне звернути увагу 

на необхідність  здійснення соціальної підтримки окремих категорій громадян 

в рамках єдиного порядку із встановленням загальних критеріїв її надання, а 

не за окремими категоріями осіб без з’ясування їх реальних потреб.  
Комітет з питань запобігання і протидії корупції зазначає, що у проекті 

акта не виявлено корупціогенних факторів і він відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. 

Комітет з питань бюджету зазначив про необхідність приведення 

законопроекту у відповідність із вимогами Бюджетного кодексу України в 

частині введення закону в дію та щодо визначення джерел покриття 

додаткових витрат. 

Комітет підтримує спрямованість законопроекту на підвищення 

соціального захисту вразливих категорій громадян. Водночас погоджується із 

зауваженнями Мінсоцполітики, Мінфіну та Головного науково – експертного 

управління Апарату Верховної Ради України. Крім того, звертає увагу  на те,  

що під час розгляду 18 лютого 2016 року у Верховній Раді України  проекту 
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Закону про внесення змін до додатків № 3 та № 7 Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2016 рік" щодо фінансового забезпечення 

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших 

передбачених законодавством пільг (р. № 4024), Головою Верховної Ради 

України  Гройсманом В.Б. доручено Комітету з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення спільно з Міністерством соціальної 

політики України надати пропозиції щодо законодавчого врегулювання 

механізму фінансової компенсації пільгового проїзду окремих категорій 

громадян. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України "Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" щодо відновлення 

пільг (реєстр. № 3814), поданий народними депутатами України       

Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В.,  за результатами розгляду в першому 

читанні відхилити. 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 

Ради України з цього питання визначити першого заступника голови Комітету 

Бурбака М.Ю.  

 

 

 

 

Голова Комітету       О.ТРЕТЬЯКОВ  


