
 

 

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 11 травня 2016 року  

 

 

 

 

Про проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму  

(реєстр. № 4271) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України щодо інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму 

(реєстр. № 4271 від 18.03.2016 р.), поданий народними депутатами України 

Артеменком А.В. та Романовою А.А., Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом вносяться зміни до законів України «Про реабілітацію 

інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», «Про туризм», якими 

пропонується: 

1) у Законі України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»:  

- ввести новий термін «інклюзивний реабілітаційно-соціальний      

туризм», який означає систему заходів, спрямованих на відновлення та 

розвиток фізичного, соціального, духовного, творчого та інтелектуального 

рівня життєдіяльності особи з урахуванням фізичних та психічних 

можливостей для сприяння її інтеграції в суспільство;  

- визначити можливість проведення спеціалізованими науково-

дослідними інститутами наукових досліджень у сфері реабілітації на 

замовлення центральних органів влади для практичного впровадження 

інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму різного спрямування; 

2) у Законі України «Про соціальні послуги» визначити новий вид 

соціальних послуг – послуги з інклюзивного реабілітаційно-соціального 

туризму;  
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3) у Законі України «Про туризм» ввести новий термін «інклюзивний 

реабілітаційно-соціальний туризм», під яким розуміється сучасний вид 

туризму, який дозволяє включити у туристичну діяльність будь-яку людину, 

незалежно від її фізичних можливостей, з урахуванням особливостей її 

фізично-психологічного стану і забезпеченням доступності до об'єктів 

туристичної інфраструктури, а також визначити його напрямки: лікувально-

оздоровчий, культурно-пізнавальний, професійно-трудовий, неолімпійський 

фізкультурно-спортивний, сімейно-молодіжний та професійно-трудовий. 

Міністерство фінансів України, Міністерство соціальної політики 

України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Головне 

науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України не 

підтримують законопроект, акцентуючи увагу зокрема на те, що: 

а) у Законі України «Про соціальні послуги» визначені основні 

організаційні та правові засади надання соціальних послуг особам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 

допомоги. Складні життєві обставини – обставини, спричинені інвалідністю, 

віком, станом здоров'я, соціальним становищем, життєвими звичками і 

способом життя, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула 

або втратила) здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте 

(сімейне) життя та брати участь у суспільному житті. Соціальне 

обслуговування здійснюється: за місцем проживання особи (вдома); у 

стаціонарних інтернатних установах та закладах; у реабілітаційних установах 

та закладах; у територіальних центрах надання соціальних послуг; в інших 

закладах соціальної підтримки (догляду). Тобто, соціальні послуги надаються, 

зокрема, людям з інвалідністю у складних ситуаціях з метою вирішення 

першочергових потреб; 

б) у статті 4 Закону України «Про туризм» залежно від категорій осіб, 

які здійснюють туристичні подорожі (поїздки, відвідування), їх цілей, об'єктів, 

що використовуються або відвідуються, чи інших ознак вже передбачено такі 

види туризму, як: а) для осіб похилого віку, б) для інвалідів. 

Аргументація суб’єктів права законодавчої ініціативи на труднощі 

транспортної доступності та адаптації туристичних маршрутів, системи 

методичного супроводу, системи підготовки фахівців, державного 

фінансування тощо як на обставини, що обумовлюють прийняття цього 

проекту, свідчить переважно про неналежне виконання норм чинного 

законодавства України, а не про необхідність додаткового законодавчого 

регулювання відповідних суспільних відносин. Адже згідно зі статтями 26, 27, 

28 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 

підприємства, установи, організації та фізичні особи – підприємці зобов‘язані 

створювати умови для безперешкодного доступу людей з інвалідністю (у тому 

числі тих, які використовують засоби пересування та собак-поводирів) до 

об'єктів фізичного оточення. Планування і забудова населених пунктів, 

формування мікрорайонів, проектування, будівництво і реконструкція об'єктів 

фізичного оточення без пристосування для використання їх людьми з 
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інвалідністю не допускаються. Крім того, питання доступності людей з 

інвалідністю нарівні з іншими до фізичного оточення, до транспорту, до 

інформації та зв'язку, зокрема, інформаційно-комунікаційних технологій і 

систем, а також до інших об'єктів і послуг, відкритих або таких, що надаються 

населенню, як у міських, так і в сільських районах, визначено у статті 9 

Конвенції ООН про права інвалідів, яка ратифікована Україною 16.12.2009 р.;  

в) запропоновані у законопроекті зміни мають переважно декларативний 

характер, практично не містять нормативно-правового навантаження, а тому 

навряд чи з їхньою допомогою можна буде забезпечити суттєве покращення 

туристичного клімату для людей з інвалідністю в Україні; 

г) визначення змісту терміну «інклюзивний реабілітаційно-соціальний 

туризм» у змінах до статті 1 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в 

Україні» не узгоджується з визначенням змісту цього ж терміну у змінах до 

статті 1 Закону України «Про туризм».  

Члени Комітету підтримують ідею законопроекту щодо забезпечення 

прав та свобод людей з інвалідністю, в тому числі, шляхом створення 

відповідних умов нарівні з іншими у сфері фізичної культури та туризму. 

Водночас, погоджуються із вищезазначеними зауваженнями. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо інклюзивного         

реабілітаційно-соціального туризму (реєстр. № 4271 від 18.03.2016 р.), 

поданий народними депутатами України Артеменком А.В. та Романовою 

А.А., за результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єктам права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання.  

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

цього питання визначити голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ 


