
 

 

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 1 червня 2016 року 

 

 

Про проект Закону України 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

 щодо порядку особистого прийому деяких категорій осіб 

(реєстр. № 4599) 

 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України  щодо порядку особистого прийому деяких 

категорій осіб (реєстр. № 4599 від 06.05.2016 року), поданий Кабінетом 

Міністрів України, Комітет зазначає наступне. 

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» особами, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, вважаються особи, нагороджені орденом Героїв Небесної 

Сотні, Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, 

нагороджені чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Герої 

Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Великої 

Вітчизняної війни 1941-1945 років. 

Згідно із Законом України «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» особами, які 

мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вважаються Герої 

Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави. 

Частиною першою статті 10 Декрету Кабінету Міністрів України від 

23.04.1993 року № 37–93 „Про пільги Героям Радянського Союзу і повним 

кавалерам ордена Слави” (далі Декрет № 37-93) передбачено, що Герої 

Радянського Союзу і повні кавалери ордена Слави мають право на 

першочерговий прийом керівниками та іншими посадовими особами 

державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, 
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підприємств, установ і організацій з питань, що відносяться до сфери їх 

соціального захисту та пенсійного забезпечення.    

Як вбачається, із всіх категорій осіб, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, право на 

першочерговий прийом надано лише Героям Радянського Союзу і повним 

кавалерам ордена Слави. 

З метою упорядкування механізму першочергового особистого 

прийому категорії громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною 

та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, законопроектом 

передбачено: 

1) внести зміни до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» та «Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні» та надати особам, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, які мають особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною, право на першочерговий особистий прийом 

керівниками та іншими посадовими особами державних органів, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій; 

2) внести зміни до Закону України «Про звернення громадян» та надати 

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, право на 

першочерговий особистий прийом керівниками та іншими посадовими 

особами державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ і організацій.  

При цьому змінами до Закону України «Про звернення громадян» не 

передбачено надання права на першочерговий прийом осіб, які мають 

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;  

3) визнати такою, що втратила чинність, частину першу статті 10 

Декрету Кабінету Міністрів України від 23.04.1993 № 37–39. 

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії 

корупції зазначає, що у проекті акту не виявлено корупційних факторів і він 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України зазначило, що законопроект заслуговує на увагу, водночас висловило 

до нього низку зауважень.  

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного 

обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку особистого 

прийому деяких категорій осіб (реєстр. № 4599), поданий Кабінетом Міністрів 

України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

цього питання визначити голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

Голова Комітету       О. ТРЕТЬЯКОВ 


