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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 9 грудня 2015 року 

 

 

Про проект Закону України 

про соціальний захист священнослужителів,  

які здійснювали діяльність із задоволення релігійних потреб 

військовослужбовців військових формувань України у районі ведення 

бойових дій чи антитерористичної операції 

 

 (реєстр. № 2993, доопрацьований) 

 

Розглянувши проект Закону України про соціальний захист 

священнослужителів, які здійснювали діяльність із задоволення релігійних 

потреб військовослужбовців військових формувань України у районі ведення 

бойових дій чи антитерористичної операції (реєстр. № 2993 від 12.10.2015 року, 

доопрацьований), поданий народним депутатом України Семенченком С.І., 

Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується: 

1. прийняти окремий Закон, яким  

військовим священикам (капеланам) – фізичним особам, які 

запропоновані релігійною організацією – членом міжконфесійного 

консультативно-дорадчого органу у справах душпастирської опіки при 

центральному органі виконавчої влади, пройшли відбір у порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади, і призначені на штатну 

посаду (військову чи цивільну) для задоволення релігійних потреб особового 

складу;  

священнослужителям-волонтерам – священнослужителям церкви 

(релігійної організації), зареєстрованої у встановленому порядку, які за 
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погодженням із центральним органом виконавчої влади добровільно (на 

волонтерських засадах) здійснюють діяльність із задоволення релігійних потреб 

військовослужбовців військових формувань України; 

духовному персоналу – особам - членам релігійних організацій, 

зареєстрованих у встановленому порядку, які сприяють військовим священикам 

(капеланам) у виконанні їх функцій (диякон, регент, релігійний проповідник) та 

на яких не поширюється статус військовослужбовця, 

які здійснюють (здійснювали) діяльність із задоволення релігійних 

потреб військовослужбовців військових формувань України у місцевості, де 

безпосередньо ведуться або велися бойові дії, чи в районі проведення 

антитерористичної операції, надати право на отримання одноразової грошової 

допомоги у разі інвалідності або часткової втрати працездатності без 

встановлення інвалідності під час виконання їх функцій (задоволення релігійних 

потреб військовослужбовців) у місцевості, де безпосередньо ведуться бойові дії, 

чи в районі проведення антитерористичної операції. 

У разі смерті (загибелі) вище зазначених осіб право на призначення та 

отримання одноразової грошової допомоги пропонується надати членам сім'ї, 

батькам та особам, які перебували на утриманні загиблого (померлого).  

Одноразову грошову допомогу пропонується:  

1) для військових священиків (капеланів), на яких поширюється статус 

військовослужбовця, призначати і виплачувати у порядку та  розмірах, 

передбачених Законом України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», тобто: 

- у разі загибелі (смерті) - 500-кратного прожиткового мінімуму, 

встановленого законом для працездатних осіб (689 000 грн.); 

- у разі встановлення інвалідності, пов’язаної із виконанням обов’язків 

військової служби: I групи - 250-кратного прожиткового мінімуму, 

встановленого законом для працездатних осіб (344 500 грн.);   II групи - 200-

кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб 

(275 600 грн.);  III групи - 150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого 

законом для працездатних осіб (206 700 грн. ); 

- у разі  встановлення інвалідності, пов’язаної із періодом проходження 

військової служби або отримання поранення (контузії, травми або каліцтва), що 

призвели до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності - 

залежно від встановленого ступеня втрати працездатності у розмірі, визначеному 

Кабінетом Міністрів України, але не менше ніж 70-кратного прожиткового 

мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб (96 460 грн.); 

2) для військових священиків (капеланів), які займають цивільні посади: 

- у разі загибелі (смерті) - 250-кратного прожиткового мінімуму, 

встановленого законом для працездатних осіб (344 500 грн.); 

- у разі встановлення: інвалідності I групи - 125-кратного прожиткового 

мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб (172 250 грн.);  

інвалідності II групи - 100-кратного прожиткового мінімуму, встановленого 

законом для працездатних осіб (137 800 грн.); інвалідності III групи - 70-
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кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб 

(96 460 грн. ); 

- у разі отримання поранення (контузії, травми або каліцтва), що призвели 

до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності - залежно від 

встановленого ступеня втрати працездатності у розмірі, визначеному Кабінетом 

Міністрів України, але не менше ніж 35-кратного прожиткового мінімуму, 

встановленого законом для працездатних осіб (48 230 грн.); 

3) для священнослужителів-волонтерів та духовного персоналу: 

- у разі загибелі (смерті) - 170-кратного прожиткового мінімуму, 

встановленого законом для працездатних осіб (234 260 грн.); 

- у разі встановлення: інвалідності I групи - 85-кратного прожиткового 

мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб (117 130 грн.);  

інвалідності II групи - 65-кратного прожиткового мінімуму, встановленого 

законом для працездатних осіб (89 570 грн.); інвалідності III групи - 45-кратного 

прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб        

(62 010 грн.); 

- у разі отримання поранення (контузії, травми або каліцтва), що призвели 

до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності - залежно від 

встановленого ступеня втрати працездатності у розмірі, визначеному Кабінетом 

Міністрів України, але не менше ніж 20-кратного прожиткового мінімуму, 

встановленого законом для працездатних осіб (27 560 грн.). 

У разі виплати одноразової грошової допомоги пропонується не 

виплачувати вище зазначеним категоріям осіб наступні види страхових виплат 

та допомоги, передбачені Законом України «Про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування»: 

- допомогу по тимчасовій непрацездатності (крім випадків догляду за 

хворою дитиною, хворим членом сім’ї, догляду за дитиною віком до трьох років 

або дитиною-інвалідом віком до 18 років,  карантину, накладеного органами 

санітарно-епідеміологічної служби); 

- оплату лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного 

закладу після перенесених захворювань і травм; 

- страхові виплати за загальнообов’язковим страхуванням від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності; 

2. внести зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту», якими надати право на встановлення статусу: 

1) учасника бойових дій – військовим священикам (капеланам), які 

виконували свої функції (здійснення діяльності із задоволення релігійних потреб 

військовослужбовців) у місцевості, де безпосередньо ведуться бойові дії, чи в 

районі проведення антитерористичної операції; 

2) інваліда війни – військовим священикам (капеланам), 

священнослужителям-волонтерам та духовному персоналу, які виконували свої 

функції (здійснення діяльності із задоволення релігійних потреб 

військовослужбовців), перебуваючи  у місцевості, де безпосередньо ведуться 

бойові дії, чи в районі проведення антитерористичної операції, та стали 
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інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 

виконання своїх функцій у місцевості, де безпосередньо ведуться бойові дії, чи 

в районі проведення антитерористичної операції; 

3) учасника війни – священнослужителям-волонтерам і духовному 

персоналу, які здійснювали діяльність із задоволення релігійних потреб 

військовослужбовців військових формувань України у місцевості, де 

безпосередньо ведуться або велися бойові дії, чи в районі проведення 

антитерористичної операції. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року                           

№ 677-р Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України 

та Адміністрації Державної прикордонної служби України доручено розробити 

та затвердити положення про службу військового духовенства (капеланську 

службу) у Збройних Силах, Національній гвардії та Державній прикордонній 

службі, визначивши, що священнослужителі, які запропоновані релігійними 

організаціями та успішно пройшли відбір, працевлаштовуються з укладенням 

відповідних трудових договорів у підрозділи Збройних Сил, Національної 

гвардії та Державної прикордонної служби, належать до персоналу Збройних 

Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби і є військовими 

священиками (капеланами). 

На виконання зазначеного Розпорядження Міністерством оборони 

України наказом від 27 січня 2015 року № 40 затверджено Положення про 

службу військового духовенства (капеланську службу)  у Збройних Силах 

України, яке визначає головні завдання, порядок діяльності, взаємодію, права і 

обов’язки підрозділів (посадових осіб) з питань служби військового духовенства 

(капеланства), органів військового управління, військових священиків 

(капеланів), консультативно-дорадчого органу - Ради у справах душпастирської 

опіки при Міністерстві оборони України (далі - РДпО), а також  уповноважених 

від релігійних організацій за співробітництво з Міністерством оборони України 

у сфері реалізації особовим складом права на свободу світогляду і 

віросповідання. 

Комітетом підтримується законодавча пропозиція щодо посилення 

соціального захисту священнослужителів. Проте, питання надання 

священнослужителям статусу учасника бойових дій, інваліда війни, учасника 

війни необхідно розглядати з урахуванням наступного. 

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

соціального захисту» (з урахуванням змін, внесених Законом України від 

07.04.2015 № 291-VIII), священнослужителі мають право на встановлення: 

1) статусу учасника бойових дій: 

 - як працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, 

Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної 

прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, 

інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які брали 

безпосередню участь в забезпеченні проведення антитерористичної операції; 

- як особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 
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цілісності України, брали безпосередню участь в забезпеченні проведення 

антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, 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; 

2) статусу інваліда війни: 

- як працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, 

Державної прикордонної служби України, інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань, 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; 

- як особи, 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; 

- як особи, 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; 

- як особи, 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; 
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3) статусу учасника війни – як працівники підприємств, установ, 

організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні 

проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення; 

4) статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – члени сімей 

священнослужителів, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок 

поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення 

антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення. 

Довідково. За інформацією Державної служби України у справах 

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції станом на 01.12.2015р. 

статус учасника бойових дій отримали 10 осіб релігійних організацій як 

працівники підприємств, установ, організацій (до набрання чинності Законом 

України від 07.04.2015 № 291-VIII 22.06.2015р. працівники підприємств, 

установ, організацій отримували статус учасника бойових дій, після 22.06.2015р. 

такі особи мають право на встановлення статусу учасника війни). 

Також необхідно зазначити, що 25.12.2015 набирає чинності Закон 

України «Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту" щодо виплати одноразової грошової допомоги 

волонтерам, добровольцям, які захищають незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, та членам сімей загиблих» №735-VIII від 

03.11.2015, відповідно до якого у разі встановлення інвалідності вище 

зазначеним особам, а у разі загибелі (смерті) таких осіб – членам їх сімей, 

призначатиметься і виплачуватиметься одноразова грошова допомога у 

розмірах, передбачених підпунктами «а» і «б» пункту 1 статті 16-2 Закону 

України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей", а саме: 

- у разі загибелі (смерті) - 500-кратного прожиткового мінімуму, 

встановленого законом для працездатних осіб (689 000 грн.); 

- у разі встановлення: інвалідності I групи - 250-кратного прожиткового 

мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб (344 500 грн.);  

інвалідності II групи - 200-кратного прожиткового мінімуму, встановленого 

законом для працездатних осіб (275 600 грн.); інвалідності III групи - 150-

кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб 

(206 700 грн.). 

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції підтримує прийняття законопроекту за 

виключенням запропонованих змін до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту». 

Міністерство соціальної політики України не підтримує законопроект і 

вважає, що вирішення питання поліпшення соціального захисту осіб, зазначених 

у законопроекті, можливе шляхом внесення змін до Закону України «Про 

свободу совісті та релігійні організації». 

Міністерством фінансів України законопроект не підтримується. 
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Міністерство оборони України не погоджується із законопроектом і 

зазначає, що Радою національної безпеки і оборони України розробляється 

законопроект «Про внесення змін до деяких законів України з питань 

проходження служби військовими священниками (капеланами)», який 

передбачатиме порядок проходження військової служби священнослужителями 

та відповідно їх соціальний і правовий захист. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

надає узагальнюючий висновок про доцільність повернення законопроекту на 

доопрацювання. У своєму висновку Головне управління «не підтримує ідеї щодо 

прийняття спеціального законопроекту з питань соціального захисту зазначеної 

вище категорії осіб, оскільки у нього фактично відсутній власний предмет 

регулювання» та зазначає про невідповідність положень законопроекту, зокрема, 

нормам міжнародних актів та Положенню про службу військового духовенства 

(капеланську службу) у Збройних Силах України,  затвердженому наказом 

Міністерства оборони України від 27 січня 2015 року №40 (в частині 

встановлення священнослужителям статусу учасників бойових дій). 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

соціальний захист священнослужителів, які здійснювали діяльність із 

задоволення релігійних потреб військовослужбовців військових формувань 

України у районі ведення бойових дій чи антитерористичної операції (реєстр.     

№ 2993, доопрацьований), поданий народним депутатом України         

Семенченком С.І., відхилити. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

цього питання визначити голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

 

 

Голова Комітету                  О. ТРЕТЬЯКОВ  
 

 


