
 

 

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 6 липня 2016 року 

 

Стан реалізації доручення Кабінету Міністрів України  

стосовно виконання 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 

 

Розглянувши питання про стан реалізації доручення Кабінету Міністрів 

України стосовно виконання 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, Комітет зазначає наступне. 

Комітет  на своєму засіданні 1 червня 2016 року розглядав питання про 

стан реалізації норм 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 в частині надання статусу інваліда війни працівникам 

підприємств, установ, організацій, добровольцям, волонтерам, які стали 

інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення. 

За результатами проведеного обговорення Комітетом було прийнято 

рішення 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, 
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контузією або каліцтвом, одержаними під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні 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». 

За дорученням Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. від 08.06.2016     

№ 20448/1/1-16 розгляд звернення Комітету було доручено Міністерству 

охорони здоров’я України (Шафранському В.В. - скликання) та Міністерству 

соціальної політики України (Реві А.О.). 

Під час засідання Комітету 17 червня 2016 року щодо заходів, які 

вживаються на виконання доручення Кабінету Міністрів України, Міністр 

соціальної політики України Рева А.О. запевнив, що бере під особистий контроль 

врегулювання порушеного питання.  

Делегований для участі у засіданні Комітету заступник Міністра 

соціальної політики України -  керівник апарату Іванкевич В.В. поінформував 

членів Комітету, що наразі Мінсоцполітики розроблено проект постанови 

Кабінету Міністрів України про внесення змін до Положення про порядок, умови 

та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.12.2009 року № 1317, який найближчим часом буде 

надіслано на погодження до заінтересованих органів влади відповідно до 

Регламенту Кабінету Міністрів України. Також заступник Міністра повідомив, 

що Міністерство буде ініціювати відповідні зміни до наказу Міністерства 

оборони України про військово-лікарську експертизу. 

 

З урахуванням вищезазначеного та проведеного обговорення, Комітет 

вирішив: 

1. Інформацію про стан реалізації доручення Кабінету Міністрів 

України стосовно виконання 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 взяти до відома 

 

2. Рекомендувати Міністерству охорони здоров’я України та 

Міністерству соціальної політики України вжити заходів для прийняття 

Кабінетом Міністрів України необхідних нормативно-правових актів до 

01.08.2016 року. 
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Голова Комітету        О. ТРЕТЬЯКОВ 


