
 

 

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 01 червня 2016 року 

 

Про стан реалізації   

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту" в частині встановлення статусу інваліда війни працівникам 

підприємств, установ, організацій, добровольцям, волонтерам, які 

отримали поранення, контузію або каліцтво під час участі в 

антитерористичній операції 

 

Відповідно до 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    

від 7 квітня 2015 року (далі Закон № 291), який набрав чинності 22.06.2015 року, 

інвалідами війни визнаються особи з числа: 

1) військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та 

працівників 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 

інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 



2 
 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення; 

2) працівників 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; 

3) осіб, 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; 

4) осіб, 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 ; 

5) осіб, 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. 

Порядок надання статусу інваліда війни зазначеним вище особам 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

Відповідно до Порядку надання статусу інваліда війни особам, які 

отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під 

час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

08.09.2015 року № 685 (далі – Порядок надання статусу інваліда війни), одним 

із документів, який є підставою для надання зазначеним особам статусу інваліда 

http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/685-2015-%D0%BF/paran8#n8
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війни, є довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину 

інвалідності. 

Згідно із Положенням про порядок, умови та критерії встановлення 

інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

03.12.2009 року № 1317 (далі – Положення про встановлення інвалідності), 

серед причин інвалідності передбачено, зокрема, а) загальне захворювання; б) 

інвалідність з дитинства; в) поранення, контузія, каліцтво, одержані під час 

захисту Батьківщини, виконання обов’язків військової служби (службових 

обов’язків). Положенням про встановлення інвалідності не передбачено такої 

причини інвалідності як «поранення, контузія, каліцтво, одержані під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення». 

Учасникам антитерористичної операції з числа військовослужбовців 

військово-лікарські комісії Міністерства оборони України захворювання 

(поранення, контузії, травми, каліцтва) пов’язують із захистом Батьківщини, 

виконання обов’язків військової служби. 

Це дає таким учасникам антитерористичної операції можливість 

реалізувати своє право на отримання статусу інваліда війни у межах норм 

діючого Положення про встановлення інвалідності.  

Проте, навіть за таких обставин є випадки, коли органи соціального 

захисту населення відмовляють військовослужбовцям в надані їм статусу 

інваліда війни, що підтверджується зверненнями останніх до Комітету.  

Інші категорії осіб, а саме працівники підприємств, установ, організацій, 

добровольці, волонтери, вже майже рік не можуть реалізувати надане їм 

Законом № 291 право на отримання статусу інваліда війни внаслідок 

поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.  

З питання забезпечення реалізації Закону 291 в частині надання статусу 

інваліда війни працівникам підприємств, установ, організацій, добровольцям, 

волонтерам Комітет звертався до Кабінету Міністрів України (лист від 

08.12.2015 року № 04-35/13-1062), Міністерства охорони здоров’я України (лист 

від 18.01.2016 року № 04-35/13-42), Міністерства соціальної політики України 

(лист від 23.02.2016 року № 04-35/06-184). 

Проте, станом на 1 червня 2016 року питання залишається не 

вирішеним.  
При цьому: 

- за повідомленням Міністерства охорони здоров’я України, яке відповідає 

за зміст довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину 

інвалідності: 

а) в довідці МСЕК причиною інвалідності для зазначених вище осіб 

вказується як правило «загальне захворювання», «інвалід дитинства». Така 

довідка МСЕК разом з іншими документами, передбаченими Порядком надання 

статусу інваліда війни, має бути достатньою підставою для визнання особи 

інвалідом війни; 
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б) для надання таким категоріям осіб статусу «інвалід війни» необхідно 

отримати статус «учасника бойових дій», який не передбачено законодавчо. У 

разі внесення змін до законодавства України, МОЗ приведе свої нормативно-

правові акти у відповідність до законодавства;  

- за повідомленням Міністерства соціальної політики України, яке 

відповідає за надання статусу інваліда війни, довідка МСЕК із причиною 

інвалідності «загальне захворювання» або «інвалід з дитинства» не може бути 

підставою для надання зазначеним вище категоріям осіб статусу інваліда війни, 

оскільки це не відповідає нормам Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» (із змінами, внесеними Законом № 291 від 

07.04.2015 року). 

Під час обговорення порушеного питання наводились приклади вже 

існуючих механізмів встановлення причинного зв’язку інвалідності з певними 

подіями. Зокрема, причинний зв’язок інвалідності з пораненнями, каліцтвом, 

контузією чи іншими ушкодженнями здоров'я, одержаними особами, які стали 

інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, 

одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 

листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму 

Януковича (у Революції Гідності), встановлюється на підставі рішення 

міжвідомчої комісії з питань встановлення факту участі осіб у Революції Гідності 

та одержання ними під час участі у Революції Гідності ушкоджень здоров’я. 

Порядки встановлення факту участі осіб у Революції Гідності та причинного 

зв'язку інвалідності з пораненнями, каліцтвом, контузією чи іншими 

ушкодженнями здоров'я, одержаними під час участі у Революції Гідності, 

затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. № 482 

«Деякі питання реалізації Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту", а Положення про Міжвідомчу комісію – наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 01.10.2015р. № 634. 

Наводились також приклади про наявність у добровольців та волонтерів 

документів та /або свідчень інших осіб про одержання такими особами 

поранення, контузії, каліцтва під  час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції.   

Проте, Міністерство  охорони здоров’я України та Міністерство соціальної 

політики України не можуть дійти згоди хто із них буде відповідальним за 

встановлення причинного зв’язку інвалідності з пораненням, контузією або 

каліцтвом, одержаними під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, та розроблення відповідного механізму 

його реалізації. 

Не зважаючи на те, що Закон 291 в частині надання статусу інваліда війни 

учасникам антитерористичної операції з числа працівників підприємств, 

установ, організацій, добровольців, волонтерів не виконується майже рік та 

Комітет вже тричі звертався до виконавчої гілки влади щодо  вжиття заходів із 

забезпечення його реалізації, до участі в засіданні Комітету Міністерство  

охорони здоров’я України делегувало головного спеціаліста відділу, а 

Міністерство соціальної політики України – начальника управління.   

http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/482-2015-%D0%BF#n11


5 
 

Як наслідок, дискусія з цього питання між представниками зазначених 

міністерств  продовжилася і на засіданні Комітету на рівні рядових виконавців. 

 

З урахуванням вищезазначеного та проведеного обговорення, Комітет 

вирішив: 

1. Звернутись до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. з 

проханням впродовж двох тижнів: 

- визначити центральний орган виконавчої влади який буде 

відповідальним за встановлення причинного зв’язку інвалідності з 

пораненням, контузією або каліцтвом, одержаними під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечені її 

проведення; 

- вжити заходів щодо забезпечення прийняття Кабінетом Міністрів 

України нормативно-правових актів, необхідних для реалізації 

особами, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або 

каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, права на 

встановлення статусу інваліда війни відповідно до Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

2. Розглянути  порушене питання на наступному засіданні Комітету. 

 

 

Голова  Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ 


