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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 17 червня 2016 року 

 

 

 

Про проект Закону України  

про внесення змін до Закону України  

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"  

щодо відновлення пільг 

(реєстр. № 4143) 
 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо відновлення 

пільг (реєстр. № 4143 від 24.02.2016 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: 

1) скасовано право учасників війни, членів сімей загиблих, осіб, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною на безкоштовний проїзд транспортом 

загального користування; 

2) пільги з оплати за користування: а) житлом, б) комунальними 

послугами (газом, електроенергією та іншими послугами), в) паливом, в тому 

числі рідким, г) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних 

препаратів та виробів медичного призначення, д) безплатне першочергове 

зубопротезування учасникам війни, членам сімей загиблих, особам, які мають 

особливі 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 (1930 грн.).  

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та надати учасникам 

війни, членам сімей загиблих, особам, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, право на: 



1) безкоштовний проїзд транспортом загального користування; 

2) пільги з оплати за користування: а) житлом, б) комунальними 

послугами (газом, електроенергією та іншими послугами), в) паливом, в тому 

числі рідким, на безплатне одержання ліків, лікарських засобів, 

імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення, безплатне 

першочергове зубопротезування без урахування середньомісячного сукупного 

доходу сім'ї. 

Міністерство соціальної політики України не підтримує законопроект та 

зазначає, що порушені питання мають вирішуватися шляхом переходу до 

адресності надання пільг. Через Програму житлових субсидій держава 

компенсує сім’ям витрати на оплату житлово-комунальних послуг у межах 

соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-

комунальними послугами, що перевищують визначений обсяг обов’язкового 

відсотка платежу. Обов’язкова частка плати за житлово-комунальні послуги 

визначається для кожної сім’ї залежно від розміру середньомісячного сукупного 

доходу в розрахунку на одну особу. Чим менші доходи, тим менший відсоток 

обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги. 

За повідомленням Міністерства соціальної політики України 

середньомісячна вартість пільг на оплату житлово-комунальних послуг для всіх 

категорій пільговиків відповідно до законів України становила у січні 2016 року 

близько 220 грн 50 коп. 

Додаткова щомісячна потреба фінансових коштів становить                              

66,3 млн грн (795,6 млн грн в рік) за цінами і тарифами на житлово-комунальні 

послуги, що склалися на початок 2016 року. 

Міністерство фінансів України не підтримує 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. 

Міністерство інфраструктури України, підтримуючи ідею законопроекту 

щодо необхідності відновлення пільг на проїзд транспортом загального 

користування соціально незахищеним верствам населення, особливо ветеранам 

війни, зазначає про необхідність передбачення в законопроекті норми щодо 

виділення коштів з державного або місцевих бюджетів на компенсацію втрат 

перевізникам, які забезпечуватимуть пільгові перевезення.  

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення пропонує рекомендувати Верховній Раді України зазначений 

законопроект відхилити. 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції зазначає, що у проекті 

акта не виявлено корупційних факторів і він відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

зазначає, що законопроект має бути приведений у відповідність із вимогами 

Бюджетного кодексу України в частині введення закону в дію та щодо 



визначення джерел покриття додаткових витрат. 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 

міст України», підтримуючи ідею посилення соціального захисту учасників 

війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, зазначає, що у 

Державному бюджеті України на 2016 рік не передбачено субвенції із 

державного бюджету на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян. Водночас, додаткові видатки державного бюджету на компенсацію 

пільгового перевезення зазначених у законопроекті осіб (без врахування вартості 

компенсації за приміське та міжміське перевезення) становитимуть                                  

239,4 млн грн. 

Розглядаючи законопроект також слід взяти до уваги те, що під час 

розгляду 18 лютого 2016 року у Верховній Раді України проекту 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 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 статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту" щодо відновлення пільг (реєстр. № 4143), поданий 

народними депутатами України Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В., за 

результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єктам права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 

України з цього питання визначити голову Комітету  Третьякова О.Ю. 

 

 

 

 

Голова Комітету      О. ТРЕТЬЯКОВ 

 


